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A CHAVE DO SUCESSO 
EM SOLUÇÕES PARA 

AS MEGA TENDÊNCIAS 
DO MERCADO DE 

PANIFICAÇÃO
Alimentos livres de glúten vem conquistando seu espaço 

nos restaurantes, prateleiras de supermercado e no prato 
do consumidor, atingindo um público cada vez maior e mais 
amplo, não mais formado apenas por celíacos e indivíduos 
com dificuldades digestivas. Consumidores que eliminam 
ou reduzem os níveis de ingestão de glúten frequentemente 
reportam uma melhoria na qualidade de vida e maior sensa-
ção de bem-estar, enquanto buscam por produtos sem glúten 
que sejam tão apetitosos e saborosos quanto suas versões 
originais. Alguns alimentos e bebidas são naturalmente 
livres de glúten, mas outros necessitam ser especialmente 
reformulados, gerando um desafio tecnológico para a indús-
tria em relação ao sabor, textura, estabilidade e aparência 
dos mesmos.

Os ingredientes base utilizados em panificação sem 
glúten consistem em farinhas de diferentes grãos e castanhas 
naturalmente livres de glúten, em combinação com amidos 
nativos e/ou modificados, porém a textura obtida pode 
ser demasiadamente firme e pouco macia, de aparência e 
mouthfeel seco e denso, pouca uniformidade de alvéolos e 
com pegajosidade elevada da massa, tornando a formulação 
de produtos livres de glúten desafiadora e complexa. 

Impulsionado pela crescente demanda do consumidor, o 
volume de pesquisas relacionadas ao tema tem apresentado 
aumento significativo, resultando em diferentes estratégias 
de abordagem. Estas incluem, além de diferentes farinhas e 
amidos, a adição de fibras, proteínas lácteas e não lácteas, 
gomas e hidrocolóides, que devem ser otimizados e combi-
nados para obter produtos com maior aceitabilidade e vida 
de prateleira. 

A CP Kelco oferece soluções versáteis para o segmento 
através das inovações: KELTROL® Advanced Performance, 
KELTROL® PLUS e CEKOL® 30000B, utilizados na ausência 
do glúten para auxiliar na estrutura e matriz da massa, me-
lhorar sua manipulação, aprisionar os gases formados pelos 
agentes de crescimento e garantir maior retenção de umi-

dade - garantindo assim qualidade visual, custo e sensorial 
otimizados.

As gomas xantanas diferenciadas KELTROL® Advanced 
Performance e KELTROL® Plus possuem alta viscosidade 
em repouso (low shear rate viscosity) se comparadas às 
gomas xantanas disponíveis no mercado, atributo chave que 
garante excelente propriedade de suspensão e estabilização 
de emulsões com custo em uso menor, em até 30%. Em pro-
dutos de panificação como pães e bolos, isso significa uma 
melhoria significativa na capacidade e qualidade da retenção 
das bolhas de ar durante o batimento e ação do fermento, o 
que por sua vez garante a leveza e maciez do produto final.

Figura 1: Bolo de baunilha gluten free: comparativo de 
qualidade com  hidrocolóide típico de mercado e a novidade 
KELTROL® Advanced Performance

O inovador CMC CEKOL® 30000B possui incomparável ca-
pacidade de absorção e retenção de água, conferindo umidade 
e maciez a produtos de panificação sem glúten, permitindo a 
substituição parcial ou total de outros hidrocolóides, incluin-
do-se guar e outros celulósicos. Além de favorecer a absorção 
de água, sua estrutura molecular permite a formação de uma 
rede tridimensional que não só colabora com o aumento de 
volume, mas também garante excelente uniformidade entre 
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os alvéolos, melhorando a aparência visual e consistência do 
assamento. 

Figura 2:  Muffi n sem glúten, comparativo de qualidade com 
hidrocolóide tííco de mercado e o inovador CEKOL® 30000B

GELEIAS E RECHEIOS - 
SOLUÇÕES DE VALOR E 
ALTA VERSATILIDADE 

Geleias, recheios e cober-
turas são usados na indústria 
de panificação em uma série de 
produtos com diferentes finalida-
des - desde rechear biscoitos, tortas, 
folhados, doces e sobremesas, a cober-
turas, camadas e decorações, conferindo 
diferenciação e riqueza de texturas, sabor e 
aparência. 

Explore as novidades das linhas de: pecti-
nas GENU® e gomas gelana KELCOGEL®, 
você pode:
• Criar texturas inovadoras e convidativas.
• Garantir estabilidade ao congelamento, des-

congelamento e forneamento.
• Obter excelente resistência mecânica ao 

bombeamento.

• Controlar a sinérese, garantindo a crocância ou 
maciez dos folhados, bolos e tortas.
• Fornecer brilho e proteção a produtos panificados 
com incomparável transparência.
• Entregar a melhor experiência sensorial, sem 
mascaramento dos aromas delicados de cremes ou 

produtos de fruta.

A CP Kelco é líder mundial em soluções hidrocolóides 
de origem natural de excelente custo em uso. Suas nove 
plantas e centros de excelência técnica, como o Centro 
Técnico de Limeira, localizado em SP, servem ao mercado 
latino americano através de seus laboratórios e plantas pi-
loto. A empresa possui certificação ISO-9001: 2008, SEDEX 
e GFSI FSSC-2000 e foi reconhecida em 2015 pelo mercado 
e parceiros com o Prêmio BIS - Best Ingredient Supplier 
. O lema da empresa, The What If You Can Company, se 
traduz na qualidade de seus produtos e serviços, flexibili-
dade e expertise que permitem oferecer soluções versáteis 
e de alto valor, transformando seus  desejos em realidade 
competitiva de mercado.

CP Kelco Brasil S.A.
Tel.: (19) 3404 4600
www.cpkelco.com

NOVA TECNOLOGIA 
PARA A INDÚSTRIA 

SUPERAR O DESAFIO 
DA PRODUÇÃO DE 

BISCOITOS RECHEADOS 
BAIXO TEOR DE 

GORDURAS SATURADAS 
E ZERO GORDURA TRANS
Nova solução garante os mesmos atributos sensoriais do produto, o qual 
passa a atender, ao mesmo tempo, a legislação sobre gorduras saturadas 

e trans e a busca do consumidor por alimentos mais saudáveis.

A Dupont Nutrição & Saúde apre-
senta uma inovação importante para 
categoria de biscoitos recheados: 
uma solução que permite a produção 
de produtos que podem ser rotulados 
como baixo teor de gorduras satu-
radas e zero gordura trans. A nova 
solução ajuda a indústria a superar o 
desafio de manter os mesmos atributos 
sensoriais, sem ajustes significativos 
no processo de produção. Além disso, 
permitirá que a indústria atenda a 
legislação vigente em relação à utili-
zação de gorduras saturadas no Brasil 
como também ajude o consumidor a 
encontrar opções de lanches (snacks) 
mais saudáveis.

“Essa solução é realmente inova-
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os alvéolos, melhorando a aparência visual e consistência do 
assamento. 

Figura 2:  Muffi n sem glúten, comparativo de qualidade com 
hidrocolóide tííco de mercado e o inovador CEKOL® 30000B

GELEIAS E RECHEIOS - 
SOLUÇÕES DE VALOR E 
ALTA VERSATILIDADE 

Geleias, recheios e cober-
turas são usados na indústria 
de panificação em uma série de 
produtos com diferentes finalida-
des - desde rechear biscoitos, tortas, 
folhados, doces e sobremesas, a cober-
turas, camadas e decorações, conferindo 
diferenciação e riqueza de texturas, sabor e 
aparência. 

Explore as novidades das linhas de: pecti-
nas GENU® e gomas gelana KELCOGEL®, 
você pode:
• Criar texturas inovadoras e convidativas.
• Garantir estabilidade ao congelamento, des-

congelamento e forneamento.
• Obter excelente resistência mecânica ao 

bombeamento.

• Controlar a sinérese, garantindo a crocância ou 
maciez dos folhados, bolos e tortas.
• Fornecer brilho e proteção a produtos panificados 
com incomparável transparência.
• Entregar a melhor experiência sensorial, sem 
mascaramento dos aromas delicados de cremes ou 

produtos de fruta.

A CP Kelco é líder mundial em soluções hidrocolóides 
de origem natural de excelente custo em uso. Suas nove 
plantas e centros de excelência técnica, como o Centro 
Técnico de Limeira, localizado em SP, servem ao mercado 
latino americano através de seus laboratórios e plantas pi-
loto. A empresa possui certificação ISO-9001: 2008, SEDEX 
e GFSI FSSC-2000 e foi reconhecida em 2015 pelo mercado 
e parceiros com o Prêmio BIS - Best Ingredient Supplier 
. O lema da empresa, The What If You Can Company, se 
traduz na qualidade de seus produtos e serviços, flexibili-
dade e expertise que permitem oferecer soluções versáteis 
e de alto valor, transformando seus  desejos em realidade 
competitiva de mercado.

CP Kelco Brasil S.A.
Tel.: (19) 3404 4600
www.cpkelco.com

NOVA TECNOLOGIA 
PARA A INDÚSTRIA 

SUPERAR O DESAFIO 
DA PRODUÇÃO DE 

BISCOITOS RECHEADOS 
BAIXO TEOR DE 

GORDURAS SATURADAS 
E ZERO GORDURA TRANS
Nova solução garante os mesmos atributos sensoriais do produto, o qual 
passa a atender, ao mesmo tempo, a legislação sobre gorduras saturadas 

e trans e a busca do consumidor por alimentos mais saudáveis.

A Dupont Nutrição & Saúde apre-
senta uma inovação importante para 
categoria de biscoitos recheados: 
uma solução que permite a produção 
de produtos que podem ser rotulados 
como baixo teor de gorduras satu-
radas e zero gordura trans. A nova 
solução ajuda a indústria a superar o 
desafio de manter os mesmos atributos 
sensoriais, sem ajustes significativos 
no processo de produção. Além disso, 
permitirá que a indústria atenda a 
legislação vigente em relação à utili-
zação de gorduras saturadas no Brasil 
como também ajude o consumidor a 
encontrar opções de lanches (snacks) 
mais saudáveis.

“Essa solução é realmente inova-
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dora e representa um grande avanço 
para o setor. Um produto com zero 
gordura trans e baixo teor de gordu-
ras saturadas pode melhorar e muito 
o perfil nutricional dos biscoitos 
recheados, trazendo um novo cenário 
para o mercado. O principal apelo 
será o de ajudar as mães preocupadas 
com o lanche dos filhos, afinal são as 
crianças que mais gostam de consu-
mir esse tipo de alimento”, ressalta a 
supervisora de marketing da DuPont 
Nutrição & Saúde, Vanessa Martins 
Mendes.

Para se ter uma ideia do impacto 
positivo que essa solução pode trazer 
para os negócios, em termos de opor-
tunidade, uma pesquisa encomendada 
pela DuPont Nutrição & Saúde condu-
zida pelo Instituto Ipsos, no ano de 
2013, no Brasil, mostrou que produtos 
panificados doces, entre eles os bis-
coitos recheados, são consumidos por 
41% das crianças brasileiras. O levan-
tamento foi com um número reduzido 
de pais e cuidadores, de crianças de 2 a 
12 anos, o qual apresentou indicativos 
interessantes como por exemplo: 25% 
dos pais gostariam de ver mais alimen-
tos nutritivos no café da manhã e 37% 
nos lanches durante o dia “Dos entre-
vistados, 84% indicam que seu filho 
consome dois a três lanches por dia, 
o que representa uma ótima oportu-
nidade para snacks mais saudáveis”, 
complementa Vanessa.

Dados de mercado, mostram que 
a categoria de biscoitos recheados 
espera um crescimento importante. 
Segundo pesquisa de 2016, da empresa 
internacional de pesquisa de mercado 
Euromonitor, essa categoria cresceu 
8% em valor (dólares) nos últimos 
cinco anos e a previsão é que até 2020 
essa categoria cresça mais 7%.

“Apesar dos dados indicarem o 
crescimento do consumo de alimentos 
para lanches, sabemos que o consu-
midor passou a apresentar maior 
preocupação com a saúde, o que 
nos sugere uma mudança de hábito. 
Pois, o consumidor deseja encontrar 
lanches com menor teor de açúcar, mas 
também com menos gordura. É isso 
que queremos oferecer para os bra-
sileiros, um produto que atenda suas 
necessidades”, acrescenta Vanessa.

INOVAÇÃO E 
TECNOLOGIA A FAVOR 
DA SAÚDE E DOS 
NEGÓCIOS

O lançamento da DuPont Nutrição & 
Saúde é o resultado de estudos que 
envolvem emulsificantes em diferentes 
aplicações. O grande desafio enfren-
tado pela equipe de desenvolvedores 
era diminuir a quantidade de gorduras 
saturadas em um biscoito recheado zero 
trans, mantendo sua características 
sensoriais originais.

“Reduzir a quantidade de gordura 
em biscoitos exige alternativas para 
que se mantenham suas característi-
cas sensoriais. Para se conseguir um 
biscoito recheado baixo em saturados, 
foi necessário reduzir a gordura da 
casquinha, bem como alterar a fonte de 
material graxo, o que aumentou ain-
da mais o desafio”, explica Christian 
Mansur, especialista em Panificação, da 
DuPont Nutrição & Saúde. 

André Bannwart, gerente técnico de 
Óleos e Gorduras da DuPont Nutrição 
& Saúde, um dos responsáveis pelo 
desenvolvimento da solução, conta que, 
dentro desse contexto, para a indústria 
diminuir também o teor de gorduras 
saturadas em biscoitos recheados, é 
um processo muito mais complexo, 
que poderia impactar diretamente 
aos atributos sensoriais do produto 
como crocância, textura, estabilidade 
e sabor além do processamento. “Por 
isso, focamos nosso trabalho em duas 
etapas distintas: na diminuição da 
quantidade de gorduras totais e no tipo 
de óleo adicionado na casca do biscoito 
e depois em ajustes na gordura utili-
zada para a fabricação do recheio. 
Assim, conseguimos chegar num 
resultado de sucesso, que 
permite que a indústria 
de fato rotule seus 
biscoitos rechea-
dos como baixo 
teor de gordu-
ras saturadas 
e zero gordura 
trans de acor-
do com as nor-
mas vigentes”, 
revela. Ele ainda 
ressalta que o resultado 

final atende em 100% seus atributos 
sensoriais como crocância, textura e 
sabor.

QUANDO A GORDURA 
SE TORNOU A VILÃ?

A presença de gordura nos alimen-
tos industrializados é um tema que 
está em pauta há muito tempo. Isso 
por conta do papel que a gordura teve 
na alimentação do homem ao longo de 
sua história.

De acordo com dados do Ministério 
da Saúde (2008), foi graças à alta con-
centração de calorias por grama, facil-
mente armazenadas no organismo, que 
os seres humanos evoluíram. Foi a prefe-
rência por alimentos ricos em gorduras 
que garantiu sua sobrevivência, princi-
palmente nos períodos de migração ou 
escassez. Afinal, a gordura presente em 
quase todos os alimentos é fundamental 
para a produção de energia, a absorção 
de vitaminas lipossolúveis, como as 
vitaminas A, D, E e K e também para 
a produção de hormônios e formação 
das membranas de todas as células do 
corpo, incluindo os neurônios.

Porém, ao longo da história da evolu-
ção humana e industrial, a gordura pas-
sou a assumir um papel negativo para a 
saúde. Por volta dos anos 20, quando a 
indústria alimentícia, em busca de mais 
funcionalidade, melhorias tecnológicas, 
maior validade dos alimentos na prate-
leira (postergar oxidação) e novas textu-
ras, caminhou para a hidrogenação das 
gorduras. 

Estas novas gorduras contribuem 
muito para uma melhor textura e 
crocância de produtos como biscoitos, 
sorvetes cremosos, tortas, folhados e 
alguns pães.

Mas, as gorduras parcialmente 
hidrogenadas, são ricas em gorduras 
trans. A partir dos anos 90 começaram 
a surgir preocupações com relação ao 
consumo desse tipo de gordura e seus 
efeitos para a saúde. Os resultados dos 
primeiros estudos encontraram uma as-
sociação entre o consumo das gorduras 
trans e o aumento de problemas graves 
de saúde como as doenças cardiológi-
cas e o aumento da obesidade no mun-
do. Foi nesse momento que esse tipo de 
gordura, a mesma que garantia textura, 
crocância e sabor aos produtos, passou 
a ser considerara maléfica para a saúde, 
tornando-se a grande “vilã”. 

Em 2008, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) passou a recomen-
dar que o consumo das gorduras do 
tipo trans não devia ultrapassar 1% 
do valor energético total (2g por dia 
considerando uma dieta de 2000 kcal).

Teve início então a fase de produtos 
“zero trans”, o que foi uma grande 
oportunidade para a indústria alimen-
tícia. Se a indústria lançasse opções 
zero trans, eles imediatamente seriam 
associados a um benefício para saúde, 
ganhando boa parte do mercado. Po-
rém, o que poucos sabem é que, no caso 
dos biscoitos recheados, para atingir 
essa características, a indústria acabou 
aumentando os índices de gorduras sa-

turadas, também prejudiciais à saúde.
No mesmo ano de 2008, a recomen-

dação da OMS foi de que o consumo 
das gorduras saturadas não devia 
ultrapassar 10% do valor energético 
total (20g por dia considerando uma 
dieta de 2000 kcal). 

Estudo de 2009 realizado em 16 
países, com 6.400 consumidores de 
18 a 70 anos, demonstrou que a maior 
parte das pessoas ouvidas apresenta in-
formações incorretas ou insuficientes 
a respeito das gorduras e seu papel na 
saúde. Se revelou que 72% associaram 
as gorduras saturadas com desfechos 
ruins para a saúde. Ou seja, o desafio 
para a categoria de biscoitos rechea-
dos em diminuir gordura se manteve.

De acordo com dados do IBGE 
de 2010, o cenário atual do Brasil é 
preocupante, pois o consumo de gor-
duras trans e saturadas está muito 
acima do recomendado. E o mercado 
de biscoitos mundial praticamente 
não respondeu a esse problema. “Isso 
porque há uma dificuldade técnica 
em remover a gordura saturada dos 
biscoitos recheados mantendo as 
características do mesmo. Em uma 
pesquisa por produtos, encontramos 
apenas duas opções que atendiam a 
essas características. Por isso, acre-
ditamos muito na nossa solução, que 
é inédita”, revela Vanessa ao lembrar 
que o lançamento é direcionado tanto 
para o fabricante de gordura quanto 
para a indústria de biscoitos, e que não 
são necessários ajustes significativos 
de processo. 

SOBRE A DUPONT 
NUTRIÇÃO & SAÚDE

A DuPont Nutrição & Saúde combina 
profundo conhecimento em alimentos e 
nutrição com investimento em pesquisa 
e ciência com o objetivo de entregar um 
valor inigualável às indústrias de alimen-
tos, bebidas e suplementos alimentares. 
Desenvolve soluções inovadoras, basea-
das no profundo conhecimento dos 
consumidores, e em um amplo portfólio 
de produtos para ajudar seus clientes a 
transformar os desafios em oportunida-
des de negócios. 

SOBRE A DUPONT
Desde 1802, a DuPont traz ao mundo 

o melhor da ciência em forma de produ-
tos, materiais e serviços inovadores. A 
companhia acredita que por meio da co-
laboração com clientes, governos, ONGs 
e líderes de opinião é possível encontrar 
soluções para os desafios globais, pro-
vendo alimentos saudáveis e suficientes 
para a população mundial, reduzindo a 
dependência de combustíveis fósseis e 
protegendo a vida e o meio ambiente.

DuPont Nutrição & Saúde 
Tel.: 0800 171715 

www.food.dupont.com
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Estas novas gorduras contribuem 
muito para uma melhor textura e 
crocância de produtos como biscoitos, 
sorvetes cremosos, tortas, folhados e 
alguns pães.

Mas, as gorduras parcialmente 
hidrogenadas, são ricas em gorduras 
trans. A partir dos anos 90 começaram 
a surgir preocupações com relação ao 
consumo desse tipo de gordura e seus 
efeitos para a saúde. Os resultados dos 
primeiros estudos encontraram uma as-
sociação entre o consumo das gorduras 
trans e o aumento de problemas graves 
de saúde como as doenças cardiológi-
cas e o aumento da obesidade no mun-
do. Foi nesse momento que esse tipo de 
gordura, a mesma que garantia textura, 
crocância e sabor aos produtos, passou 
a ser considerara maléfica para a saúde, 
tornando-se a grande “vilã”. 

Em 2008, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) passou a recomen-
dar que o consumo das gorduras do 
tipo trans não devia ultrapassar 1% 
do valor energético total (2g por dia 
considerando uma dieta de 2000 kcal).

Teve início então a fase de produtos 
“zero trans”, o que foi uma grande 
oportunidade para a indústria alimen-
tícia. Se a indústria lançasse opções 
zero trans, eles imediatamente seriam 
associados a um benefício para saúde, 
ganhando boa parte do mercado. Po-
rém, o que poucos sabem é que, no caso 
dos biscoitos recheados, para atingir 
essa características, a indústria acabou 
aumentando os índices de gorduras sa-

turadas, também prejudiciais à saúde.
No mesmo ano de 2008, a recomen-

dação da OMS foi de que o consumo 
das gorduras saturadas não devia 
ultrapassar 10% do valor energético 
total (20g por dia considerando uma 
dieta de 2000 kcal). 

Estudo de 2009 realizado em 16 
países, com 6.400 consumidores de 
18 a 70 anos, demonstrou que a maior 
parte das pessoas ouvidas apresenta in-
formações incorretas ou insuficientes 
a respeito das gorduras e seu papel na 
saúde. Se revelou que 72% associaram 
as gorduras saturadas com desfechos 
ruins para a saúde. Ou seja, o desafio 
para a categoria de biscoitos rechea-
dos em diminuir gordura se manteve.

De acordo com dados do IBGE 
de 2010, o cenário atual do Brasil é 
preocupante, pois o consumo de gor-
duras trans e saturadas está muito 
acima do recomendado. E o mercado 
de biscoitos mundial praticamente 
não respondeu a esse problema. “Isso 
porque há uma dificuldade técnica 
em remover a gordura saturada dos 
biscoitos recheados mantendo as 
características do mesmo. Em uma 
pesquisa por produtos, encontramos 
apenas duas opções que atendiam a 
essas características. Por isso, acre-
ditamos muito na nossa solução, que 
é inédita”, revela Vanessa ao lembrar 
que o lançamento é direcionado tanto 
para o fabricante de gordura quanto 
para a indústria de biscoitos, e que não 
são necessários ajustes significativos 
de processo. 

SOBRE A DUPONT 
NUTRIÇÃO & SAÚDE

A DuPont Nutrição & Saúde combina 
profundo conhecimento em alimentos e 
nutrição com investimento em pesquisa 
e ciência com o objetivo de entregar um 
valor inigualável às indústrias de alimen-
tos, bebidas e suplementos alimentares. 
Desenvolve soluções inovadoras, basea-
das no profundo conhecimento dos 
consumidores, e em um amplo portfólio 
de produtos para ajudar seus clientes a 
transformar os desafios em oportunida-
des de negócios. 

SOBRE A DUPONT
Desde 1802, a DuPont traz ao mundo 

o melhor da ciência em forma de produ-
tos, materiais e serviços inovadores. A 
companhia acredita que por meio da co-
laboração com clientes, governos, ONGs 
e líderes de opinião é possível encontrar 
soluções para os desafios globais, pro-
vendo alimentos saudáveis e suficientes 
para a população mundial, reduzindo a 
dependência de combustíveis fósseis e 
protegendo a vida e o meio ambiente.

DuPont Nutrição & Saúde 
Tel.: 0800 171715 

www.food.dupont.com
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FIBRAS ALIMENTARES 
PARA PRODUTOS DE 

ALTA QUALIDADE

As fibras alimentares naturais da JELU otimizam a maciez 
além de aumentar o teor de fibra em produtos de panificação. 
As fibras podem deixar o produto com aspecto fresco por 
mais tempo e satisfazem a exigência do consumidor por um 
maior teor de fibra alimentar. Outros grupos de produtos 
alimentícios podem também ser aprimorados pelas fibras 
vegetais naturais.

As fibras vegetais JELUCEL, produzidas pela empresa 
Alemã Jelu, são obtidas a partir de matérias-primas naturais. 
Elas possuem propriedades que as tornam excelentes para 
uso na tecnologia de alimentos, otimizando a produção e o 
processamento de produtos alimentícios. As fibras vegetais 
JELUCEL consistem em 98% de fibras alimentares insolúveis 
e possuem altíssima capacidade de retenção de água. As 
fibras melhoram as propriedades nutricionais dos alimentos 
sem alteração de sua textura natural e qualidades sensoriais. 

ÓTIMO AJUSTE DO NÍVEL DE UMIDADE 

JELUCEL é uma fibra alimentar pura, obtida a partir da 
estrutura interna de vegetais. As fibras alimentares naturais 
possuem propriedades notáveis com respeito à produção de 
produtos alimentícios e atributos funcionais:
• Alto teor de fibra alimentar.
• Capacidade de retenção de água, com estabilidade térmica, 

de até 1.000%.
• Manutenção e suporte da textura natural sem formação 

de gel.
• Sabor e odor neutros. 
• Fácil dispersão.
• Não há perda de função por forças de cisalhamento ou 

variação de temperatura tanto alta como baixa.
• Podem ser declaradas como fibras vegetais. 

Por todos esses motivos os produtos de panificação po-
dem ser aprimorados com a adição de JELUCEL. Por serem 
completamente neutras em sabor e odor, as fibras vegetais 
puramente naturais podem ser adicionadas aos produtos sem 
impactar nos aspectos sensoriais.

PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO 
As fibras JELUCEL adéquam-se de forma ideal aos produ-

tos com maior teor de massa seca, tais como pães, produtos 
finos de panificação ou macarrão. A adição de fibras melhora 
a estabilidade e o desenvolvimento da massa, uma vez que 
a umidade é distribuída uniformemente tanto durante a 
produção da massa como no processo de assamento. Com a 
utilização das fibras pode-se adicionar água à massa sem afetar 
a disponibilidade de água do produto final e a carga microbio-
lógica. O manuseio da massa é aprimorado e seu rendimento 
é maior, o sabor fica balanceado e a uniformidade da estrutura 
do miolo é aprimorada. O maior teor de umidade também 
mantém o miolo mais macio por mais tempo, de forma que 
o pão e outros produtos de panificação permaneçam frescos 
por mais tempo. 

As fibras JELUCEL aumentam o teor de fibra alimentar 
nos pães tipo Light e Preto. A popularidade dos produtos de 
panificação das categorias Multigrãos e Integrais tem crescido 
nos últimos anos, porém, nestes produtos em particular, o 
consumidor faz um julgamento mais crítico com relação ao 
mouthfeel e às qualidades sensoriais. A organização Alemã de 
consumidores Stiftung Warentest publicou relatório de um 
teste feito em pão para torrar em Agosto de 2012. Além da 
aparência, sabor e odor, a textura e mouthfeel também foram 
testados. Nas três categorias de pão para torrar, manteiga, 
multigrãos e integral, um total de 26 tipos de pão para torrar 
e 2 tipos de muffin foram testados. O vencedor do teste de 
pão para torrar na categoria multigrão e com sementes foi um 
pão adicionado de 2,5% de fibra de trigo. A torrada recebeu 
boa pontuação na avaliação sensorial, apesar do elevado teor 

de fibra alimentar. 
A JELUCEL aumenta o teor de fibra alimentar em produtos 

de panificação sem qualquer perda de sabor. Parte da farinha 
integral pode ser substituída por JELUCEL nos produtos 
Multigrão e Integral. Dessa forma, as qualidades sensoriais e o 
mouthfeel são aprimorados ainda que o teor de fibra alimentar 
seja alto, graças à JELUCEL.

PRODUTOS DE CONFEITARIA E 
RECHEIOS

Recheios para confeitaria podem ser produzidos com um 
maior teor de umidade com o auxílio das fibras alimentares 
JELUCEL, de forma que o rendimento  com estabilidade 
térmica seja aprimorado. A linha de produtos JELUCEL é 
facilmente dispersa em sistemas a frio e absorve a fase líquida 
rapidamente. Sua estrutura é estável no que diz respeito às 
forças de cisalhamento, altas temperaturas e processos de 
homogeneização. O recheio permanece estável e a textura 
natural de frutas e legumes é mantida. Pode-se reduzir pro-
blemas de separação de fases e  sinérese, mesmo com alto 
teor de açúcar. Comparada ao amido, a linha JELUCEL tem 
melhor estabilidade a frio para recheios de diversos tipos. As 
fibras vegetais naturais aprimoram a textura, mouthfeel e o 
paladar. Além disso, com a linha de fibras  JELUCEL pode-se 
obter produtos alimentícios com baixo teor de calorias, como 
por exemplo, reduzindo o teor de gordura de sobremesas, 
sorvetes e snacks sem sacrificar o sabor. Graças à sua ótima 
capacidade de absorção a frio e de fluidez, as fibras também 
são adequadas para produtos instantâneos. 

Em produtos de panificação sólidos, como por exemplo, 
torradas e biscoitos, a linha de fibras JELUCEL reduz a perda 
por quebra e melhora a resistência à quebra nos processos de 
fabricação. Os produtos podem ser mais facilmente assados e 
permanecem crocantes por mais tempo, uma vez que as fibras 
JELUCEL absorvem a umidade mantendo, assim, a textura 
inalterada por mais tempo. 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 
INOVADORES 

As fibras alimentares JELUCEL 
também aprimoram os atributos 
de outros grupos de produtos com 
suas propriedades multifuncionais. 
As fibras vegetais naturais mantêm 
a suculência da carne no processo 
de fritura, mesmo em altas tempe-
raturas. A adição de fibras JELU-
CEL em produtos cárneos reduz o 
teor de calorias e ajuda a criar uma 
textura mais próxima à carne. Em 
carnes cozidas, as fibras aumentam 
a estabilidade térmica e aumentam 
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Por todos esses motivos os produtos de panificação po-
dem ser aprimorados com a adição de JELUCEL. Por serem 
completamente neutras em sabor e odor, as fibras vegetais 
puramente naturais podem ser adicionadas aos produtos sem 
impactar nos aspectos sensoriais.

PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO 
As fibras JELUCEL adéquam-se de forma ideal aos produ-

tos com maior teor de massa seca, tais como pães, produtos 
finos de panificação ou macarrão. A adição de fibras melhora 
a estabilidade e o desenvolvimento da massa, uma vez que 
a umidade é distribuída uniformemente tanto durante a 
produção da massa como no processo de assamento. Com a 
utilização das fibras pode-se adicionar água à massa sem afetar 
a disponibilidade de água do produto final e a carga microbio-
lógica. O manuseio da massa é aprimorado e seu rendimento 
é maior, o sabor fica balanceado e a uniformidade da estrutura 
do miolo é aprimorada. O maior teor de umidade também 
mantém o miolo mais macio por mais tempo, de forma que 
o pão e outros produtos de panificação permaneçam frescos 
por mais tempo. 

As fibras JELUCEL aumentam o teor de fibra alimentar 
nos pães tipo Light e Preto. A popularidade dos produtos de 
panificação das categorias Multigrãos e Integrais tem crescido 
nos últimos anos, porém, nestes produtos em particular, o 
consumidor faz um julgamento mais crítico com relação ao 
mouthfeel e às qualidades sensoriais. A organização Alemã de 
consumidores Stiftung Warentest publicou relatório de um 
teste feito em pão para torrar em Agosto de 2012. Além da 
aparência, sabor e odor, a textura e mouthfeel também foram 
testados. Nas três categorias de pão para torrar, manteiga, 
multigrãos e integral, um total de 26 tipos de pão para torrar 
e 2 tipos de muffin foram testados. O vencedor do teste de 
pão para torrar na categoria multigrão e com sementes foi um 
pão adicionado de 2,5% de fibra de trigo. A torrada recebeu 
boa pontuação na avaliação sensorial, apesar do elevado teor 

de fibra alimentar. 
A JELUCEL aumenta o teor de fibra alimentar em produtos 

de panificação sem qualquer perda de sabor. Parte da farinha 
integral pode ser substituída por JELUCEL nos produtos 
Multigrão e Integral. Dessa forma, as qualidades sensoriais e o 
mouthfeel são aprimorados ainda que o teor de fibra alimentar 
seja alto, graças à JELUCEL.

PRODUTOS DE CONFEITARIA E 
RECHEIOS

Recheios para confeitaria podem ser produzidos com um 
maior teor de umidade com o auxílio das fibras alimentares 
JELUCEL, de forma que o rendimento  com estabilidade 
térmica seja aprimorado. A linha de produtos JELUCEL é 
facilmente dispersa em sistemas a frio e absorve a fase líquida 
rapidamente. Sua estrutura é estável no que diz respeito às 
forças de cisalhamento, altas temperaturas e processos de 
homogeneização. O recheio permanece estável e a textura 
natural de frutas e legumes é mantida. Pode-se reduzir pro-
blemas de separação de fases e  sinérese, mesmo com alto 
teor de açúcar. Comparada ao amido, a linha JELUCEL tem 
melhor estabilidade a frio para recheios de diversos tipos. As 
fibras vegetais naturais aprimoram a textura, mouthfeel e o 
paladar. Além disso, com a linha de fibras  JELUCEL pode-se 
obter produtos alimentícios com baixo teor de calorias, como 
por exemplo, reduzindo o teor de gordura de sobremesas, 
sorvetes e snacks sem sacrificar o sabor. Graças à sua ótima 
capacidade de absorção a frio e de fluidez, as fibras também 
são adequadas para produtos instantâneos. 

Em produtos de panificação sólidos, como por exemplo, 
torradas e biscoitos, a linha de fibras JELUCEL reduz a perda 
por quebra e melhora a resistência à quebra nos processos de 
fabricação. Os produtos podem ser mais facilmente assados e 
permanecem crocantes por mais tempo, uma vez que as fibras 
JELUCEL absorvem a umidade mantendo, assim, a textura 
inalterada por mais tempo. 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 
INOVADORES 

As fibras alimentares JELUCEL 
também aprimoram os atributos 
de outros grupos de produtos com 
suas propriedades multifuncionais. 
As fibras vegetais naturais mantêm 
a suculência da carne no processo 
de fritura, mesmo em altas tempe-
raturas. A adição de fibras JELU-
CEL em produtos cárneos reduz o 
teor de calorias e ajuda a criar uma 
textura mais próxima à carne. Em 
carnes cozidas, as fibras aumentam 
a estabilidade térmica e aumentam 
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a estabilidade de produtos emulsionados. 
Na produção de macarrão, as fibras JELUCEL reduzem a 

susceptibilidade de quebra, possibilitando a produção de for-
mas mais finas enquanto aumenta o teor de fibras alimentares. 

As propriedades de corte e a textura dos blocos de quei-
jos processados são aprimoradas com a aplicação de fibras 
vegetais naturais. O queijo ralado fica menos aglomerado 
e mais fácil de embalar. Até mesmo iogurtes podem ter sua 
viscosidade, sinérese e cremosidade aprimoradas com a adi-
ção de fibras. 

Produtos congelados, tais como, pizza congelada, refeições 
prontas e produtos de conveniência formam menos cristais 
de gelo quando utilizamos as fibras JELUCEL  e a exsudação 
de umidade é reduzida. 

FIBRA ALIMENTAR NATURAL 
As fibras JELUCEL estão disponíveis em pó e na forma de 

fibra com tamanhos variando entre 30 a 1000 micrômetros. 
Um número cada vez maior de produtos alimentícios ao redor 
do mundo já utiliza as fibras JELUCEL na sua formulação. 
Seu uso e declaração em rótulo dependem da composição 
final do produto e posicionamento de mercado. As Normas 
específicas de cada país para produtos devem ser levadas em 
consideração caso a caso. Como uma fibra alimentar natu-
ral, não processada, a JELUCEL pode ser declarada como 
fibra alimentar ou fibra vegetal, dependendo da aplicação. O 
produto processado com adição da JELUCEL pode também, 
dependendo da composição final do produto, ser rotulado 
como rico ou fonte de fibras alimentares, sem glúten e com 
redução de calorias. 

FIBRAS VEGETAIS NATURAIS 

As fibras JELUCEL retêm a água sem formar gel. As fibras 
aprimoram os atributos do produto alimentício. A JELUCEL 
aprimora o processamento e os atributos dos seguintes 
produtos:
• Pães e produtos de panificação. 
• Carne e produtos cárneos. 
• Macarrão. 
• Lácteos. 
• Congelados. 
• Confeitaria.
• Instantâneos e condimentos. 

A fibra JELUCEL mantém os produtos frescos por mais 
tempo e melhora o seu rendimento.  As fibras vegetais natu-
rais da JELU aumentam o teor de fibra alimentar do produto 
e reduz suas calorias ao reduzir sua densidade energética 
substituindo gordura, amido ou hidrocoloides. 

No Brasil, a JELUCEL é distribuída por Ecil Ingredientes.

Ecil Ingredients
Tel.: (11) 3202-6363

www.ecil-trading.com.br

FIBREX®

FIBRA NATURAL DA 
BETERRABA AÇUCAREIRA 

E SEUS BENEFÍCIOS PARA O 
SETOR DE PANIFICAÇÃO

Fibrex®, a fibra de beterraba açucareira, é por natureza, 
livre de glúten e proporciona vários benefícios em todos os 
produtos de panificação. A sua exclusiva cap acidade de reten-
ção de água traz suavidade e frescor prolongado aos produtos, 
especialmente os sem glúten. 

Além dos benefícios tecnológicos, Fibrex® se destaca pelas 
características clean label: alto conteúdo de fibra dietética 
(73%), isento de glúten, isento de ácido fítico, baixo índice 
glicêmico, sem organismos geneticamente modificados e sem 
aditivos químicos.

Fibrex® é um produto completamente livre de alérgenos, 
seguro e com elevados padrões de qualidade. É um ingrediente 
único no mercado mundial.

A matéria prima de Fibrex® é a polpa de beterraba açuca-
reira.  A tecnologia de fabricação de Fibrex® é patenteada pelo 
grupo europeu Nordzucker.

FACILITANDO A PANIFICAÇÃO SEM 
GLÚTEN

A demanda por produtos de panificação sem glúten de 
maior qualidade está aumentando constantemente. A fibra de 
beterraba açucareira - Fibrex® é um ingrediente indispensável 
no atendimento a essa demanda. A capacidade da fibra em 
absorver água rapidamente e em seguida, liberar lentamente 
a umidade nos produtos após o forneamento, auxilia a superar 
os desafios do ressecamento da massa e degradação do miolo. 
Tem excelentes benefícios tanto para produtos macios quanto 
para crocantes.  A fração solúvel que corresponde a 1/3 da 
composição de Fibrex® é a Pectina, responsável por reforçar 
a estrutura da massa.

No caso de produtos macios, que resultam em uma massa 
elástica, Fibrex® cria a estrutura desejada do miolo, garante 
volume e mantém o produto macio. Fibrex® propicia um pro-
duto sem bolsas de ar em seu interior e evita o descolamento 
da casca em pães.

Em produtos crocantes, evita a quebra e perda de estru-
tura, melhorando a textura. Outra característica marcante 
adquirida com o acréscimo de Fibrex® na massa, é que propor-
ciona maior maleabilidade e torna esta fácil de ser trabalhada. 

É possível a combinação de Fibrex® com os aditivos 
regularmente utilizados na formulação como enzimas, gomas 
e outras fibras. Além disso, excelentes resultados já foram 
obtidos na utilização de Fibrex® em substituição a estes mes-
mo aditivos, oportunizando reduções de custo e otimização 
na compra de insumos.

Fibrex® está disponível em diversas granulometrias, desde 
partículas finas (< 0,125mm) até flocos, permitindo uma 
variedade de aplicações em todos os tipos de produtos como 
biscoitos, pães, torradas, pré-misturas, bolos e muffins. A gra-
nulometria deve ser escolhida em função do tipo de produto, 
se branco, integral, etc., e aparência desejada. As opções mais 
finas ajudarão a criar uma estrutura desejável e aumentar o 
volume e expansão, enquanto as granulometrias maiores são 
mais benéficas sob o aspecto de efeito visual e textura macia.

Para produtos sem glúten, a utilização de Fibrex® varia 
de 0,5% ao máximo de 4%, calculado sobre o peso total da 
massa e é completamente dependente do tipo de produto 
que se deseja atingir.

MASSA CONGELADA
A capacidade de Fibrex® em reter a água é termoestável. A 

água será retida não apenas durante e após o cozimento, mas 
também durante o ciclo de congelamento-descongelamento.   
Na base de pizza e pastelaria sem glúten, Fibrex® melhora a 
processabilidade da massa. 

À medida que a WHC não é afetada pela temperatura, 
Fibrex® funciona especialmente bem em massas e produtos 
congelados e pré-cozidos. Fibrex® impedirá a massa congelada 
de secar, reduzindo assim queimaduras pelo frio, rachaduras 
bem como a sinérese.
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FIBREX®

FIBRA NATURAL DA 
BETERRABA AÇUCAREIRA 

E SEUS BENEFÍCIOS PARA O 
SETOR DE PANIFICAÇÃO

Fibrex®, a fibra de beterraba açucareira, é por natureza, 
livre de glúten e proporciona vários benefícios em todos os 
produtos de panificação. A sua exclusiva cap acidade de reten-
ção de água traz suavidade e frescor prolongado aos produtos, 
especialmente os sem glúten. 

Além dos benefícios tecnológicos, Fibrex® se destaca pelas 
características clean label: alto conteúdo de fibra dietética 
(73%), isento de glúten, isento de ácido fítico, baixo índice 
glicêmico, sem organismos geneticamente modificados e sem 
aditivos químicos.

Fibrex® é um produto completamente livre de alérgenos, 
seguro e com elevados padrões de qualidade. É um ingrediente 
único no mercado mundial.

A matéria prima de Fibrex® é a polpa de beterraba açuca-
reira.  A tecnologia de fabricação de Fibrex® é patenteada pelo 
grupo europeu Nordzucker.

FACILITANDO A PANIFICAÇÃO SEM 
GLÚTEN

A demanda por produtos de panificação sem glúten de 
maior qualidade está aumentando constantemente. A fibra de 
beterraba açucareira - Fibrex® é um ingrediente indispensável 
no atendimento a essa demanda. A capacidade da fibra em 
absorver água rapidamente e em seguida, liberar lentamente 
a umidade nos produtos após o forneamento, auxilia a superar 
os desafios do ressecamento da massa e degradação do miolo. 
Tem excelentes benefícios tanto para produtos macios quanto 
para crocantes.  A fração solúvel que corresponde a 1/3 da 
composição de Fibrex® é a Pectina, responsável por reforçar 
a estrutura da massa.

No caso de produtos macios, que resultam em uma massa 
elástica, Fibrex® cria a estrutura desejada do miolo, garante 
volume e mantém o produto macio. Fibrex® propicia um pro-
duto sem bolsas de ar em seu interior e evita o descolamento 
da casca em pães.

Em produtos crocantes, evita a quebra e perda de estru-
tura, melhorando a textura. Outra característica marcante 
adquirida com o acréscimo de Fibrex® na massa, é que propor-
ciona maior maleabilidade e torna esta fácil de ser trabalhada. 

É possível a combinação de Fibrex® com os aditivos 
regularmente utilizados na formulação como enzimas, gomas 
e outras fibras. Além disso, excelentes resultados já foram 
obtidos na utilização de Fibrex® em substituição a estes mes-
mo aditivos, oportunizando reduções de custo e otimização 
na compra de insumos.

Fibrex® está disponível em diversas granulometrias, desde 
partículas finas (< 0,125mm) até flocos, permitindo uma 
variedade de aplicações em todos os tipos de produtos como 
biscoitos, pães, torradas, pré-misturas, bolos e muffins. A gra-
nulometria deve ser escolhida em função do tipo de produto, 
se branco, integral, etc., e aparência desejada. As opções mais 
finas ajudarão a criar uma estrutura desejável e aumentar o 
volume e expansão, enquanto as granulometrias maiores são 
mais benéficas sob o aspecto de efeito visual e textura macia.

Para produtos sem glúten, a utilização de Fibrex® varia 
de 0,5% ao máximo de 4%, calculado sobre o peso total da 
massa e é completamente dependente do tipo de produto 
que se deseja atingir.

MASSA CONGELADA
A capacidade de Fibrex® em reter a água é termoestável. A 

água será retida não apenas durante e após o cozimento, mas 
também durante o ciclo de congelamento-descongelamento.   
Na base de pizza e pastelaria sem glúten, Fibrex® melhora a 
processabilidade da massa. 

À medida que a WHC não é afetada pela temperatura, 
Fibrex® funciona especialmente bem em massas e produtos 
congelados e pré-cozidos. Fibrex® impedirá a massa congelada 
de secar, reduzindo assim queimaduras pelo frio, rachaduras 
bem como a sinérese.
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TESTES REALIZADOS
GANHO DE FRESCOR EM PÃES

Com a utilização de Fibrex®, geralmente obtém um ganho 
de 2 a 3 dias no shelf life do produto.

O gráfico abaixo mostra por quantos dias o pão se mantém 
fresco, considerando as seguintes condições: 
• A diferença entre o pão de trigo padrão e o adicionado de 

Fibrex 595 foi um ganho em 2 dias no frescor.
• A diferença entre o pão integral padrão e o adicionado de 

Fibrex 600/610 foi um ganho de 1,5 dias no frescor.

PÃES CONGELADOS
Para pães congelados antes da fermentação, observa-se 

um ganho de maciez após 48h, sendo ainda maior após 96h.
• Fibrex 595 foi adicionado (1,25%) sobre o peso de farinha 

e consequente adição de água extra à formulação (3,4g 
água/g Fibrex).

UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES
Fibrex® se destaca devido ao maior rendimento e estrutura da massa, evitando 
perda de água durante os processos de congelamento, descongelamento e 
forneamento. 
O diferencial está na liberação gradativa de água ao longo do shelf life, contri-
buindo assim para maior maciez do produto. 

Fibrex® pode ser aplicado em todos os tipos de pães, biscoitos, bolos, pizzas e 
pré-misturas.

Em biscoitos e torradas, Fibrex® atua prevenindo o esfarelamento, evitando a 
quebra do produto e melhorando o “snap and bite”.

Em pré-misturas para Panetone, Fibrex® substitui ingredientes como sorbi-
tol, goma xantana e CMC, resultando não somente na redução de custo pela 
otimização de ingredientes, como principalmente no ganho de maciez, shelf 
life e textura (capacidade de desfiar).

Na aplicação em pães congelados, Fibrex® evita a perda de umidade da massa 
congelada, reduz sinérese e o efeito craquelado.

* Adriana C. Schulka é Engenheira de Alimentos.

Gramkow Comércio Exterior Ltda.
Tel.: (47) 3086-1808

www.gramkow.com.br

NATURALIDADE E 
FUNCIONALIDADE EM 

PANIFICÁVEIS
Uma pesquisa realizada 

pela Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) mostra 
que setores relacionados ao 
consumo básico são as mais 
promissoras para o ano de 
2016, dentre esses setores, 
destaca-se a indústria de pa-
nificação. Essa pesquisa re-
força a previsão do Instituto 
Tecnológico de Panificação e 
Confeitaria (ITPC), que acre-
dita que o setor deve crescer 
o mesmo valor do registrado 
no ano passado, 8%, atingin-
do o faturamento de mais de 
R$85 bilhões.

Dentre os panificáveis, 
produtos funcionais ocupam 
cada vez mais espaço nas gôn-
dolas, a oferta por produtos 
saborosos e nutritivos decorre 
do interesse do consumidor 
por produtos naturais e saudáveis, o 
consumidor moderno busca alimen-
tos, a custo acessível, que os ajudem 
a controlar o peso e melhorar a saúde.

Um exemplo são os pães industria-
lizados e saudáveis, com maior varie-
dade de sabores, formatos e versões, 
eles se consolidam no mercado de 
panificação e conquistam diferentes 
perfis dentro dos lares brasileiros.

Para desenvolver um produto de 
panificação com características fun-
cionais, são necessários ingredientes 
de qualidade. Felizmente muitos des-
ses ingredientes já estão disponíveis 
contribuindo como solução para o 
atendimento dessa demanda.

A Nexira possui o FibregumTM, fibra 
solúvel de acácia com funcionalidade 
tecnológica e nutricional e o EquaciaTM, 

texturizante nutricional e um efi-
ciente substituto de gordura para 
panificáveis.

O FibregumTM é um ingrediente 
100% natural que não possui nenhu-
ma modificação química, enzimática 
ou genética, conta com certificação 
orgânica disponível. Cuidadosamente 
selecionado nas árvores de acácia, 
FibregumTM oferece garantia de 90% 
de fibra solúvel em base seca atestada 
pelo método AOAC 985.29.

FibregumTM é uma fibra suave 
com alta tolerância digestiva que não 
possui efeitos colaterais, graças à sua 
estrutura polimérica complexa. Ela é 
fermentada lentamente e, portanto, é 
muito bem tolerada na dieta humana, 
estudos concluem que o Fibregum™ 
não causa efeitos colaterais na dosa-
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NATURALIDADE E 
FUNCIONALIDADE EM 

PANIFICÁVEIS
Uma pesquisa realizada 

pela Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) mostra 
que setores relacionados ao 
consumo básico são as mais 
promissoras para o ano de 
2016, dentre esses setores, 
destaca-se a indústria de pa-
nificação. Essa pesquisa re-
força a previsão do Instituto 
Tecnológico de Panificação e 
Confeitaria (ITPC), que acre-
dita que o setor deve crescer 
o mesmo valor do registrado 
no ano passado, 8%, atingin-
do o faturamento de mais de 
R$85 bilhões.

Dentre os panificáveis, 
produtos funcionais ocupam 
cada vez mais espaço nas gôn-
dolas, a oferta por produtos 
saborosos e nutritivos decorre 
do interesse do consumidor 
por produtos naturais e saudáveis, o 
consumidor moderno busca alimen-
tos, a custo acessível, que os ajudem 
a controlar o peso e melhorar a saúde.

Um exemplo são os pães industria-
lizados e saudáveis, com maior varie-
dade de sabores, formatos e versões, 
eles se consolidam no mercado de 
panificação e conquistam diferentes 
perfis dentro dos lares brasileiros.

Para desenvolver um produto de 
panificação com características fun-
cionais, são necessários ingredientes 
de qualidade. Felizmente muitos des-
ses ingredientes já estão disponíveis 
contribuindo como solução para o 
atendimento dessa demanda.

A Nexira possui o FibregumTM, fibra 
solúvel de acácia com funcionalidade 
tecnológica e nutricional e o EquaciaTM, 

texturizante nutricional e um efi-
ciente substituto de gordura para 
panificáveis.

O FibregumTM é um ingrediente 
100% natural que não possui nenhu-
ma modificação química, enzimática 
ou genética, conta com certificação 
orgânica disponível. Cuidadosamente 
selecionado nas árvores de acácia, 
FibregumTM oferece garantia de 90% 
de fibra solúvel em base seca atestada 
pelo método AOAC 985.29.

FibregumTM é uma fibra suave 
com alta tolerância digestiva que não 
possui efeitos colaterais, graças à sua 
estrutura polimérica complexa. Ela é 
fermentada lentamente e, portanto, é 
muito bem tolerada na dieta humana, 
estudos concluem que o Fibregum™ 
não causa efeitos colaterais na dosa-
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gem de até 50 gramas por dia.
As calorias do FibregumTM estão estimadas em 2 kcal/g, grande vantagem 

para formulações diet. Aliado a isso, FibregumTM possui índice glicêmico próximo 
a zero. Seu principal benefício é na saúde intestinal, é uma fibra solúvel com 
propriedades prebióticas, pois aumenta o crescimento das bactérias benéficas 
para a flora intestinal, como Lactobacilos e Bifidobactérias, previne bactérias 
patogênicas e aumenta a produção de Ácidos Graxos de Cadeia Curta (SCFA’s).

FibregumTM não confere cor ou sabor, sua solubilidade em água fria é alta 
e instantânea, sua viscosidade é baixa, não é higroscópico e possui boa esta-
bilidade a condições extremas de processo (pH, temperatura, fermentação) 
e armazenamento. Devido a sua baixa viscosidade, pode ser aplicado em até 
30% sem alterar a viscosidade do produto final. Como possui boa estabilidade 
a condições extremas de processo e armazenamento, a análise de teor fibras 
antes e após o processamento apresenta valores estáveis.

Além disso, FibregumTM melhora a retenção de água de forma a estabilizar 
a umidade, melhora o mouthfeel aumentando a sensação de frescor do produ-
to e substitui parte dos carboidratos digestíveis do produto sendo ideal para 
aplicações em produtos diet.

Na tabela abaixo estão os principais benefícios tecnológicos do FibregumTM 
de acordo com a aplicação.

APLICAÇÕES BENEFÍCIOS

Pizza e tortas
• Melhora da maleabilidade e fl exibilidade da massa.
• Melhora força e coesão da massa.
• Diminui a adesividade da massa na embalagem.

Tortillas, wraps e pita 
chips

• Melhora da maleabilidade e fl exibilidade da massa.
• Melhora força e coesão da massa.
• Diminui a adesividade da massa na embalagem.
• Melhora a crocância e reduz a absorção de óleo em produtos 

fritos.

Biscoitos crackers e 
waffers • Reduz a quebra (aumentando a resistência à força).

Pães e brioches • Melhora o frescor e a maciez do miolo.

Crisps e torradas • Melhora a crocância.
• Promove mais homogeneidade à estrutura da célula.

Muffi ns, biscoitos, bolos e 
massas doces

• Promove frescor em muffi ns, biscoitos macios e bolos.
• Promove melhor crocância e menor quebra em cookies crocantes.

Equac i a TM 
é  uma com-
binação de fi-
bra solúvel de 
acácia e fibra 
insolúvel de tri-
go, glúten free, 
um ingrediente 
totalmente na-
tural. Quando 
utilizado em produtos de panificação 
como muffins, pães e bolos, EquaciaTM 
proporciona mouthfeel semelhante 
ao da gordura, melhora a textura do 
produto como um todo e aumenta o 
teor de fibras. Além das vantagens 
sensoriais, há vantagens tecnológicas. 
EquaciaTM possui boa estabilidade a 
baixos valores de pH e altas e baixas 
temperaturas tanto durante o proces-
so quanto durante a vida de prateleira.

Estu dos demonstram que a adição 
de 1% de EquaciaTM + 3% de água pode 
substituir até 50% da gordura da fór-
mula, aumentando a vida de prateleira 
e a sensação de frescor do produto 
final, além de estabilizar a textura da 
massa durante o congelamento - des-
congelamento devido a sua proprieda-
de de retenção de água. Por substituir 
ovos, se mostra como uma alternativa 
para dietas veganas e preocupações 
alérgicas. Como consequência da 
redução de gordura e do aumento do 
teor de fibras, o produto final tem seu 
perfil nutricional melhorado e seu teor 
calórico reduzido.

Nexira Brasil Comercial Ltda.
Tel. : (11) 3803-7373

www.nexira.com

POSSIBILIDADES DE 
REDUÇÃO DE SÓDIO 

NA PANIFICAÇÃO

A redução do sal dos alimentos, 
assim como de açúcar e gordura, é um 
grande desafio tecnológico e indus-
trial, pois pode influenciar a redução 
do gosto salgado, alterar a textura, 
consistência e vida de prateleira ou 
“shelf-life” dos alimentos. A partir da 
tabela ao lado, é possível observar um 
resumo de algumas das principais fun-
ções do sal nos alimentos e entender a 
complexidade do tema.

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO SAL NOS ALIMENTOS

‘GOSTO SALGADO’ O gosto salgado é um dos cinco gostos básicos percebidos pelo 
ser humano e o sódio é a referência padrão nesse sentido.

CONSERVAÇÃO
A adição de sal permite reduzir a atividade de água (Aw), de 
carnes, peixes, vegetais e frutas, preservando suas caracterís-
ticas. A água livre, presente nos alimentos, afeta diretamente o 
crescimento de micro-organismos. 

TEXTURA
O sal contribui para a solubilização de proteínas e potencia-
liza sua ligação com as gorduras, conferindo estabilidade em 
emulsões de embutido cárneos e promovendo o desenvolvimento 
da rede do glúten nos pães. 

SABOR GLOBAL O sal possui a propriedade de realçar o sabor de determina-
dos ingredientes nos alimentos

CONTROLE DA 
FERMENTAÇÃO

Em produtos cozidos, o sal controla a fermentação, retar-
dando e controlando a taxa de velocidade de fermentação, 
importante na produção de um produto uniforme.

Fonte: Adaptado de Campos GCM et al. 2014 e Grocery Manufactures Association. 2008.

Como o sabor é um dos fatores sen-
soriais para a escolha dos alimentos, o 
sucesso de estratégias para redução de 
sódio na alimentação, muitas vezes, é 
limitado pelos efeitos adversos sobre a 
qualidade do sabor. Por isso, há a neces-
sidade de tecnologias que permitam a 
redução ou substituição do cloreto de 
sódio por outros ingredientes, a fim de 
conservar a qualidade dos produtos sem 
alterar seu sabor. 

No caso da panificação, por exem-
plo, o sódio tem papel fundamental em 
várias etapas do processo, pois fortalece 
a rede de glúten, controla a velocidade 
de fermentação, atua na formação e 
coloração da crosta e no sabor carac-
terístico do pão.  Por esse motivo, redu-
ções mecânicas muito drásticas em um 
curto espaço de tempo, geralmente, 
resultam em alto risco de migração 
dos consumidores para produtos mais 
ricos em sal. 

Nesse sentido, é muito importante 
destacar que redução e a substitui-
ção de sódio são conceitos distintos. 

Na redução ocorre retirada gradual de 
sódio do produto, o que pode causar 
perdas no sabor, textura e aparência, o 
que vai contra os desejos do consumi-
dor que espera que a nova versão seja 
muito semelhante à atual. Com esse 
método, é necessário a reformulação e 
ajustes no processamento. No entanto, 
há casos em que existe uma limitação 

quanto ao grau máximo de redução a ser 
alcançado, sendo possível obter apenas 
15% de redução. 

Por outro lado, quando o objetivo 
é reduzir de 15% a 80% de sódio, a 
complexidade aumenta e pode haver 
grande impacto no produto, e nesse 
caso a substituição pode ser a melhor 
alternativa. A técnica de substituição 

Entenda como as inovações do mercado podem contribuir com os 
desafios tecnológicos de reduzir o sódio e manter o sabor.
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POSSIBILIDADES DE 
REDUÇÃO DE SÓDIO 

NA PANIFICAÇÃO

A redução do sal dos alimentos, 
assim como de açúcar e gordura, é um 
grande desafio tecnológico e indus-
trial, pois pode influenciar a redução 
do gosto salgado, alterar a textura, 
consistência e vida de prateleira ou 
“shelf-life” dos alimentos. A partir da 
tabela ao lado, é possível observar um 
resumo de algumas das principais fun-
ções do sal nos alimentos e entender a 
complexidade do tema.

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO SAL NOS ALIMENTOS

‘GOSTO SALGADO’ O gosto salgado é um dos cinco gostos básicos percebidos pelo 
ser humano e o sódio é a referência padrão nesse sentido.

CONSERVAÇÃO
A adição de sal permite reduzir a atividade de água (Aw), de 
carnes, peixes, vegetais e frutas, preservando suas caracterís-
ticas. A água livre, presente nos alimentos, afeta diretamente o 
crescimento de micro-organismos. 

TEXTURA
O sal contribui para a solubilização de proteínas e potencia-
liza sua ligação com as gorduras, conferindo estabilidade em 
emulsões de embutido cárneos e promovendo o desenvolvimento 
da rede do glúten nos pães. 

SABOR GLOBAL O sal possui a propriedade de realçar o sabor de determina-
dos ingredientes nos alimentos

CONTROLE DA 
FERMENTAÇÃO

Em produtos cozidos, o sal controla a fermentação, retar-
dando e controlando a taxa de velocidade de fermentação, 
importante na produção de um produto uniforme.

Fonte: Adaptado de Campos GCM et al. 2014 e Grocery Manufactures Association. 2008.

Como o sabor é um dos fatores sen-
soriais para a escolha dos alimentos, o 
sucesso de estratégias para redução de 
sódio na alimentação, muitas vezes, é 
limitado pelos efeitos adversos sobre a 
qualidade do sabor. Por isso, há a neces-
sidade de tecnologias que permitam a 
redução ou substituição do cloreto de 
sódio por outros ingredientes, a fim de 
conservar a qualidade dos produtos sem 
alterar seu sabor. 

No caso da panificação, por exem-
plo, o sódio tem papel fundamental em 
várias etapas do processo, pois fortalece 
a rede de glúten, controla a velocidade 
de fermentação, atua na formação e 
coloração da crosta e no sabor carac-
terístico do pão.  Por esse motivo, redu-
ções mecânicas muito drásticas em um 
curto espaço de tempo, geralmente, 
resultam em alto risco de migração 
dos consumidores para produtos mais 
ricos em sal. 

Nesse sentido, é muito importante 
destacar que redução e a substitui-
ção de sódio são conceitos distintos. 

Na redução ocorre retirada gradual de 
sódio do produto, o que pode causar 
perdas no sabor, textura e aparência, o 
que vai contra os desejos do consumi-
dor que espera que a nova versão seja 
muito semelhante à atual. Com esse 
método, é necessário a reformulação e 
ajustes no processamento. No entanto, 
há casos em que existe uma limitação 

quanto ao grau máximo de redução a ser 
alcançado, sendo possível obter apenas 
15% de redução. 

Por outro lado, quando o objetivo 
é reduzir de 15% a 80% de sódio, a 
complexidade aumenta e pode haver 
grande impacto no produto, e nesse 
caso a substituição pode ser a melhor 
alternativa. A técnica de substituição 

Entenda como as inovações do mercado podem contribuir com os 
desafios tecnológicos de reduzir o sódio e manter o sabor.
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iônica do sódio, ocorre pelo uso de outros sais como cloretos, citratos, lactatos, 
entre outros e combinações desses compostos. Estes possuem sabor salgado similar, 
e a técnica permite reduzir até 80% de sódio de uma só vez.

Do ponto de vista operacional e de logística, a substituição deve levar em con-
ta a mesma apresentação do sal, com características físico-químicas similares ao 
Cloreto de Sódio e mesma facilidade de manuseio e estocagem.

Por isso, projetos como o desenvolvido 
por Portugal para reduzir o sódio na pani-
ficação com o objetivo final de alcançar 
0,8 gramas do ingrediente a cada 100 
gramas de pão - por meio de uma meto-
dologia gradativa para a diminuição do 
teor de sal na produção do alimento -, 
conta com a participação de uma equipe 
multidisciplinar. O projeto denominado 
“pão.come” já tem oito anos de existên-
cia e conta com a participação de profis-
sionais como, enfermeiros e médicos da 
saúde pública, nutricionistas, técnicos 
de saúde ambiental, engenheiros sanita-
ristas, padeiros e técnicos de laboratório, 
a fim de melhorar a saúde da população 
e garantir um processo de substituição 
de sódio seguro e eficaz. 

No Brasil, a fim de auxiliar a popula-
ção brasileira e a indústria a atingirem as 
taxas de redução de sódio recomendadas 
pela Organização Mundial da Saúde, a 
Nutrionix desenvolveu o Ksalt® P1-101, 
que foi formulado especificamente para 
ser aplicado em produtos de panificação 
e biscoitos. A solução reduz o sódio 
através da técnica de substituição iônica, 
com o propósito de preservar as caracte-
rísticas sensoriais e tecnológicas no 
produto final. Uma vez que, com o início 
da segunda fase do acordo voluntário 
denominado Plano de Redução de Sódio, 
as indústrias alimentícias do Brasil se 
preparam para alcançar as novas metas, 
que preveem uma redução de sódio de 
até 50% até 2020, o que equivale a 28 
mil toneladas de sódio.

Vale ressaltar que, ao contrário dos 
outros substitutos de sal, geralmente 
limitados a reduções de sódio inferior 
a 25%, o Ksalt® tem um desempenho 
de alta performance já que é possível 
alcançar reduções de sódio de 50% e 
80%. Resultados que, por si só, consti-
tuem uma verdadeira inovação tecnoló-
gica em redução de sódio nos alimentos 
processados, já que, além das qualidades 
técnicas e sensoriais, contém  uma for-
mulação 100% mineral. Sem contar que 
o Ksalt® é simples de aplicação (substi-
tuição 1:1 do sal comum) e é o redutor 
de sódio mais econômico do mercado, 
com custo de aplicação competitivo em 
todos os setores da panificação, desde 
o pão francês tradicional até os pães 
especiais, que incluem a linha saudável 
e gourmet.

O gráfico acima exemplifica a 
função tecnológica do sal em tal ma-
triz alimentar. Ao se reduzir em 25% 
o sal da formulação de pão francês, 
observa-se que há perda de sabor com 
aumento do volume do pão e com 
uma estrutura de miolo 
heterogênea. Isso se 
deve ao fato da fermen-
tação da massa do pão 
não ocorrer de forma 
homogênea, uma vez 
que, em menor quantida-
de de sal, as leveduras de 
panificação têm sua ati-
vidade metabólica mais 
acelerada. Além disso, 
com menor teor de sal, 
diminui-se a solubilida-
de da gliadina (proteína 
que constitui a rede de 
glúten), tornando-a mais 
fraca e diminuindo a 
capacidade de retenção 
do gás carbônico pro-
duzido pelas leveduras, 
acarretando num pão 
não homogêneo.

Quanto à crocância 

e à coloração da casca observa-se que 
o sal também pode influir na caracte-
rização das mesmas. Com a redução 
mecânica do sal, tais características 
são inferiores ao padrão obtido com 
teor padrão de cloreto de sódio.

Ao utilizar-se da substituição iônica, 
vê-se uma melhoria dos aspectos tecno-
lógicos do sal, quando comparado ao 
produto obtido com redução mecânica. 
Além disso, o Ksalt® também contribui 
para a aproximação do padrão quanto 
aos atributos sensoriais. Ou seja, o 
Ksalt® é a melhor solução para a substi-
tuição de sódio, pois resolve a proble-
mática tecnológica e sensorial, sendo a 
curva mais próxima à curva padrão em 
todos os atributos analisados.

Nutrionix Brasil Indústria e Comércio 
de Produtos Alimentícios Ltda.

Tel.: (16) 3234-5386
www.nutrionix.com.br
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iônica do sódio, ocorre pelo uso de outros sais como cloretos, citratos, lactatos, 
entre outros e combinações desses compostos. Estes possuem sabor salgado similar, 
e a técnica permite reduzir até 80% de sódio de uma só vez.

Do ponto de vista operacional e de logística, a substituição deve levar em con-
ta a mesma apresentação do sal, com características físico-químicas similares ao 
Cloreto de Sódio e mesma facilidade de manuseio e estocagem.

Por isso, projetos como o desenvolvido 
por Portugal para reduzir o sódio na pani-
ficação com o objetivo final de alcançar 
0,8 gramas do ingrediente a cada 100 
gramas de pão - por meio de uma meto-
dologia gradativa para a diminuição do 
teor de sal na produção do alimento -, 
conta com a participação de uma equipe 
multidisciplinar. O projeto denominado 
“pão.come” já tem oito anos de existên-
cia e conta com a participação de profis-
sionais como, enfermeiros e médicos da 
saúde pública, nutricionistas, técnicos 
de saúde ambiental, engenheiros sanita-
ristas, padeiros e técnicos de laboratório, 
a fim de melhorar a saúde da população 
e garantir um processo de substituição 
de sódio seguro e eficaz. 

No Brasil, a fim de auxiliar a popula-
ção brasileira e a indústria a atingirem as 
taxas de redução de sódio recomendadas 
pela Organização Mundial da Saúde, a 
Nutrionix desenvolveu o Ksalt® P1-101, 
que foi formulado especificamente para 
ser aplicado em produtos de panificação 
e biscoitos. A solução reduz o sódio 
através da técnica de substituição iônica, 
com o propósito de preservar as caracte-
rísticas sensoriais e tecnológicas no 
produto final. Uma vez que, com o início 
da segunda fase do acordo voluntário 
denominado Plano de Redução de Sódio, 
as indústrias alimentícias do Brasil se 
preparam para alcançar as novas metas, 
que preveem uma redução de sódio de 
até 50% até 2020, o que equivale a 28 
mil toneladas de sódio.

Vale ressaltar que, ao contrário dos 
outros substitutos de sal, geralmente 
limitados a reduções de sódio inferior 
a 25%, o Ksalt® tem um desempenho 
de alta performance já que é possível 
alcançar reduções de sódio de 50% e 
80%. Resultados que, por si só, consti-
tuem uma verdadeira inovação tecnoló-
gica em redução de sódio nos alimentos 
processados, já que, além das qualidades 
técnicas e sensoriais, contém  uma for-
mulação 100% mineral. Sem contar que 
o Ksalt® é simples de aplicação (substi-
tuição 1:1 do sal comum) e é o redutor 
de sódio mais econômico do mercado, 
com custo de aplicação competitivo em 
todos os setores da panificação, desde 
o pão francês tradicional até os pães 
especiais, que incluem a linha saudável 
e gourmet.

O gráfico acima exemplifica a 
função tecnológica do sal em tal ma-
triz alimentar. Ao se reduzir em 25% 
o sal da formulação de pão francês, 
observa-se que há perda de sabor com 
aumento do volume do pão e com 
uma estrutura de miolo 
heterogênea. Isso se 
deve ao fato da fermen-
tação da massa do pão 
não ocorrer de forma 
homogênea, uma vez 
que, em menor quantida-
de de sal, as leveduras de 
panificação têm sua ati-
vidade metabólica mais 
acelerada. Além disso, 
com menor teor de sal, 
diminui-se a solubilida-
de da gliadina (proteína 
que constitui a rede de 
glúten), tornando-a mais 
fraca e diminuindo a 
capacidade de retenção 
do gás carbônico pro-
duzido pelas leveduras, 
acarretando num pão 
não homogêneo.

Quanto à crocância 

e à coloração da casca observa-se que 
o sal também pode influir na caracte-
rização das mesmas. Com a redução 
mecânica do sal, tais características 
são inferiores ao padrão obtido com 
teor padrão de cloreto de sódio.

Ao utilizar-se da substituição iônica, 
vê-se uma melhoria dos aspectos tecno-
lógicos do sal, quando comparado ao 
produto obtido com redução mecânica. 
Além disso, o Ksalt® também contribui 
para a aproximação do padrão quanto 
aos atributos sensoriais. Ou seja, o 
Ksalt® é a melhor solução para a substi-
tuição de sódio, pois resolve a proble-
mática tecnológica e sensorial, sendo a 
curva mais próxima à curva padrão em 
todos os atributos analisados.

Nutrionix Brasil Indústria e Comércio 
de Produtos Alimentícios Ltda.

Tel.: (16) 3234-5386
www.nutrionix.com.br
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AGREGANDO VALOR 
COM INGREDIENTES 
ENCAPSULADOS NA 

PANIFICAÇÃO

No cenário atual cada vez mais com-
petitivo do mercado de panificação, 
melhorias nos processos, na qualidade 
dos produtos e redução de custos, são 
desafios contínuos. Atender às neces-
sidades dos consumidores e inovar são 
fatores essenciais para o sucesso.

A demanda por diferentes produtos 

e a produção em grande escala exigidos 
pelo mercado, são os principais influen-
ciadores na evolução tecnológica.

O desenvolvimento de novas tecno-
logias e equipamentos que conseguem 
atender essas necessidades e que pro-
porcionam a otimização dos processos, 
tem gerado grande interesse.

Uma tecnologia que auxilia a in-
dústria de panificação a vencer esses 
desafios é o uso de ingredientes en-
capsulados. Encapsular ingredientes 
significa controlar a liberação de um 
composto ativo, otimizando os pro-
cessos e melhorando a qualidade dos 
produtos.

PROCESSO DE 
ENCAPSULAÇÃO NA 
INDÚSTRIA 

A encapsulação na indústria de 
panificação é um processo no qual um 
ou mais ingredientes (aditivos, enzi-
mas ou oxidantes), são revestidos por 
outro composto inerte, formando uma 
“cápsula”. O material encapsulado é 
denominado de núcleo, e o material 
que forma a cápsula, encapsulante. Esta 
tecnologia permite que o núcleo (ativo) 
seja isolado do ambiente externo até que 
a sua liberação seja desejada. A liberação 
controlada no momento adequado é 
uma propriedade de extrema impor-
tância nos processos de encapsulação, 
melhorando a efetividade e reduzindo as 
doses requeridas de aditivos, ampliando 
a variedade de aplicações de compostos 
de interesse.

A liberação do conteúdo das microcápsulas pode ocorrer de diferentes formas 
e ser definida de acordo com o processo no qual serão aplicadas. Podendo ocorrer 
por ruptura mecânica, pela ação da temperatura, através da ação do pH, pela so-
lubilidade no meio, por  biodegradação ou por difusão.

A encapsulação separa a substância ativa do lado de fora e permanece intacta 
até sua liberação, o que permite o controle do momento certo em que o ingrediente 
será liberado para a massa e/ou mistura. 

Na indústria de alimentos, microcápsulas que contêm compostos responsáveis 
pelo implemento de aroma e sabor, corantes, acidulantes, enzimas e conservantes, 
têm sido cada vez mais empregados.

 

FIGURA 02 - EXEMPLO DO PROCESSO DE MICROENCAPSULAÇÃO DE ATIVOS

CAMADA DE ENCAPSULAÇÃO

INGREDIENTE ATIVO

VANTAGENS DO USO 
DE INGREDIENTES 
ENCAPSULADOS

Ao utilizar certos ingredientes dire-
tamente no processo, algumas dificulda-
des podem ser observadas. Dentre elas, 
a reação indesejada quando em contato 
com outros ingredientes, ou ao adicio-
nar água no processo, o ingrediente 
pode solubilizar e iniciar alguma reação 
indevida. Em processos submetidos ao 
calor, os ingredientes podem promover 
possíveis reações, isso pode acarretar 
em uma sobredose, aumentando custos.

Já a utilização de ingredientes 
encapsulados na panificação, pode fa-
cilitar estes processos. Suas principais 
vantagens são: 
• Evita reações químicas indesejáveis 

com os outros ingredientes da re-
ceita.

• Aumenta o shelf life dos produtos.
• Melhora o desempenho dos proces-

sos de produção evitando perdas 
desnecessárias.

• Reduz o tempo e melhora a eficiência 
dos processos.

FIGURA 01 - INGREDIENTE ATIVO (NÚCLEO) E ENCAPSULANTE
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PANIFICAÇÃO

AGREGANDO VALOR 
COM INGREDIENTES 
ENCAPSULADOS NA 

PANIFICAÇÃO

No cenário atual cada vez mais com-
petitivo do mercado de panificação, 
melhorias nos processos, na qualidade 
dos produtos e redução de custos, são 
desafios contínuos. Atender às neces-
sidades dos consumidores e inovar são 
fatores essenciais para o sucesso.

A demanda por diferentes produtos 

e a produção em grande escala exigidos 
pelo mercado, são os principais influen-
ciadores na evolução tecnológica.

O desenvolvimento de novas tecno-
logias e equipamentos que conseguem 
atender essas necessidades e que pro-
porcionam a otimização dos processos, 
tem gerado grande interesse.

Uma tecnologia que auxilia a in-
dústria de panificação a vencer esses 
desafios é o uso de ingredientes en-
capsulados. Encapsular ingredientes 
significa controlar a liberação de um 
composto ativo, otimizando os pro-
cessos e melhorando a qualidade dos 
produtos.

PROCESSO DE 
ENCAPSULAÇÃO NA 
INDÚSTRIA 

A encapsulação na indústria de 
panificação é um processo no qual um 
ou mais ingredientes (aditivos, enzi-
mas ou oxidantes), são revestidos por 
outro composto inerte, formando uma 
“cápsula”. O material encapsulado é 
denominado de núcleo, e o material 
que forma a cápsula, encapsulante. Esta 
tecnologia permite que o núcleo (ativo) 
seja isolado do ambiente externo até que 
a sua liberação seja desejada. A liberação 
controlada no momento adequado é 
uma propriedade de extrema impor-
tância nos processos de encapsulação, 
melhorando a efetividade e reduzindo as 
doses requeridas de aditivos, ampliando 
a variedade de aplicações de compostos 
de interesse.

A liberação do conteúdo das microcápsulas pode ocorrer de diferentes formas 
e ser definida de acordo com o processo no qual serão aplicadas. Podendo ocorrer 
por ruptura mecânica, pela ação da temperatura, através da ação do pH, pela so-
lubilidade no meio, por  biodegradação ou por difusão.

A encapsulação separa a substância ativa do lado de fora e permanece intacta 
até sua liberação, o que permite o controle do momento certo em que o ingrediente 
será liberado para a massa e/ou mistura. 

Na indústria de alimentos, microcápsulas que contêm compostos responsáveis 
pelo implemento de aroma e sabor, corantes, acidulantes, enzimas e conservantes, 
têm sido cada vez mais empregados.

 

FIGURA 02 - EXEMPLO DO PROCESSO DE MICROENCAPSULAÇÃO DE ATIVOS

CAMADA DE ENCAPSULAÇÃO

INGREDIENTE ATIVO

VANTAGENS DO USO 
DE INGREDIENTES 
ENCAPSULADOS

Ao utilizar certos ingredientes dire-
tamente no processo, algumas dificulda-
des podem ser observadas. Dentre elas, 
a reação indesejada quando em contato 
com outros ingredientes, ou ao adicio-
nar água no processo, o ingrediente 
pode solubilizar e iniciar alguma reação 
indevida. Em processos submetidos ao 
calor, os ingredientes podem promover 
possíveis reações, isso pode acarretar 
em uma sobredose, aumentando custos.

Já a utilização de ingredientes 
encapsulados na panificação, pode fa-
cilitar estes processos. Suas principais 
vantagens são: 
• Evita reações químicas indesejáveis 

com os outros ingredientes da re-
ceita.

• Aumenta o shelf life dos produtos.
• Melhora o desempenho dos proces-

sos de produção evitando perdas 
desnecessárias.

• Reduz o tempo e melhora a eficiência 
dos processos.

FIGURA 01 - INGREDIENTE ATIVO (NÚCLEO) E ENCAPSULANTE
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• Possibilita grandes produções em 
operação contínua.

• As propriedades dos produtos são 
mantidas com mais eficiência.

• Possibilita a utilização de produtos 
sensíveis ao calor. 

Os principais ingredientes encapsu-
lados para panificação e seus benefícios:

INGREDIENTE FAMÍLIA APLICAÇÃO PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Ácido sórbico Conservante Pães Reduz o uso de fermento biológico 
e/ ou tempo de fermentação, melho-
rando as características organolépti-
cas do produto fi nal.Propionato de 

cálcio Conservante Pães

Ácido ascórbico Melhorador de 
farinha

Pães de Longa 
Fermentação O ativo pode ser liberado no forno ou 

durante a fermentação melhorando os 
processos de longa fermentação.Azodicarbona-

mida
Melhorador de 
farinha

Pães de Longa 
Fermentação

Bicarbonato de 
sódio

Fermento 
químico Bolos

Reduz a quantidade utilizada, manten-
do um bom volume fi nal e textura, sem 
interagir com outros ingredientes.Pirofosfato ácido 

de sódio
Fermento 
químico Bolos

CONSERVANTES
Os conservantes como ácido sórbico, 

propionato de cálcio ou de sódio, são 
amplamente utilizados em produtos de 
panificação e confeitaria, como pães, 
bolos, muffins, etc., para aumentar a 
vida de prateleira. Porém, o uso de con-
servantes diretamente na massa podem 
acarretar em alguns problemas. A adi-
ção de um conservante não encapsu lado 
pode modificar o equilíbrio de alguns 
ingredientes da receita, afetando o 
pH da massa,  o que pode modificar o 
desempenho de outros ingredientes, 
interferindo por exemplo, no processo 
de fermentação e atrasando a ação da 
levedura. Por isso, podemos destacar 
algumas vantagens da microencapsu-
lação dos conservantes, como proteger 
a ação deles durante o processamento 
da massa para que não interfiram na 
formação da rede de glúten e na ação 
do fermento, sendo liberado somente 
durante o assamento do pão. Com isso, 
é possível diminuir a quantidade de fer-
mento utilizada ou reduzir o tempo de 
fermentação, melhorando a qualidade 
do produto final e diminuído os custos 
do processo.

AGENTES OXIDANTES

O uso de agentes oxidantes de 
farinha encapsulados também apresen-
ta grandes vantagens em relação ao 
uso direto do ingrediente. A adição de 
ácido ascórbico, por exemplo, provoca 
uma reação rápida em meio aquoso e 

na presença de oxigênio, ou seja, no 
inicio do batimento da massa. Para 
alcançar melhores resultados é neces-
sário utilizar uma maior quantidade do 
ingrediente. Quando utilizamos o pro-
cesso de microencapsulação, é impor-
tante utilizar uma combinação para um 
melhor aproveitamento do ingrediente, 
ou seja, 50% do ingrediente direto e 
50% do ingrediente encapsulado. A 
microencapsu lação irá impedir a li-
beração de ácido ascórbico apenas na 
massa e uma parte dele irá reagir na 
etapa de fermentação e forneamento, 
resultando em pães com melhor salto 
de forno, melhor textura e crosta mais 
uniforme. 

Além disso, a utilização de diferen-
tes agentes oxidantes em uma mesma 
formulação conferem benefícios não 
propiciados quando usados separada-
mente. Esse mesmo efeito pode ser 
observado quando utilizamos esses 
ingredientes encapsulados onde o 
efeito sinérgico alcançado a partir da 
combinação do ácido ascórbico com 
azodicarbonamida, reduzindo conside-
ravelmente a quantidade adicionada. 
A ação oxidante ocorre de forma mais 

estável e ao longo das diversas fases do 
processo de panificação (batimento da 
massa, fermentação e assamento).

CONCLUSÃO
Apesar da grande variedade de in-

gredientes utilizados na panificação, 
ainda são poucos os encapsulados 
disponíveis no mercado. A tecnologia 
de microencapsulação é algo recente, 
mas está passando por uma fase de 
desenvolvimento de novos produtos e 
tecnologias. Com base nos resultados 
de inúmeros trabalhos, constatou-se 
que as técnicas de encapsulação podem 
proteger ingredientes com grande efi-
ciência, aumentando consideravelmen-
te sua estabilidade. Pode-se assumir 
que a encapsulação tem alto potencial 
para contribuir com a expansão do 
mercado de produtos com alto valor 
agregado.

SOBRE A PROZYN
A Prozyn trabalha constantemente 

para aprimorar suas tecnologias e pro-
cessos, com o objetivo de desenvolver 
soluções inovadoras que atendam as 
novas demandas e necessidades de 
mercado. Através da aplicação de bio-
ingredientes, suas soluções buscam 
otimizar processos, diminuir custos, 
além da constante melhoria na quali-
dade do produto final, agregando valor 
à cadeia produtiva.

Prozyn Indústria e Comércio Ltda.
Tel.: (11) 3732-0000
www.prozyn.com.br

EMULSIFICANTES 
APLICADOS EM 
PANIFICAÇÃO E 
CONFEITARIA

Os emulsificantes constituem o 
principal núcleo de microingredientes 
utilizados na panificação, em função 
de sua plena e pronta capacidade de 
promover e estabilizar a interação 
entre os mais diversos constituintes 
da formulação, de modular o processo 
de fabricação do alimento e de definir 
aspectos físicos e sensoriais essenciais 
à qualidade do produto final.

Mesmo sem perceber, um padeiro 
artesão dos primórdios da história já 
usava emulsificantes e técnicas de 
emulsão, ao incorporar em suas recei-
tas certos ingredientes e ao manipular 
o processo, desenvolvendo a massa, 
controlando as etapas de fermenta-
ção, aerando-a e reforçando-a quando 
oportuno.

Os emulsificantes tornam “pos-
sível a formação ou manutenção de 
uma mistura uniforme de duas ou 
mais fases imiscíveis no alimento” 
(ANVISA, 2009). Esta capacidade de 
agrupar substâncias, inicialmente sem 
afinidade, é o princípio básico da esta-
bilização por emulsão. Lembremos do 
exemplo do professor de bioquímica, 
que ao desenhar um Becker com água 
e óleo sobrenadante, explica o efeito 
da hipotética lecitina de soja adicio-
nada ao meio, que formaria micelas, 
dispersando esta nova “molécula” de 
forma homogênea e estável. 

Há muito, a ciência percebeu que 
interação entre água e lipídeos não 
é a única nem a principal ação dos 
emulsificantes. Nos complexos lipo-
proteicos, por exemplo, estabelecem 
interfaces entre proteínas, lipídeos e 

água. A relação entre carboidratos e 
água, como na estabilização da água 
na amilose, representa um modelo 
não menos complexo. Unir múltiplas 
substâncias imiscíveis e estabilizar o 
“coloide” formado, dando-lhe tole-
rância para suportar os humores dos 
processos de manufatura, da cadeia de 
distribuição, do shelf life e do compor-
tamento de consumo, resume a ação 
dos emulsificantes.

As lecitinas (E322) têm papel 
importante na evolução e no uso dos 
emulsificantes. Estes fosfolipídios, 
ainda largamente utilizados na indús-
tria de alimentos, dão estabilidade e 
fluidez aos chocolates, aeração aos 
sorvetes, perfeita dissolução do leite 
em pó e achocolatados em água fria, 
conferem maciez em pães e bolos, 
estabilizam as massas dos biscoitos 
e agem, também, como desmoldante 
pós cocção. 

Para potencialização do uso das 
lecitinas são aplicadas substâncias 
que as condicionam e as estabilizam, 
controlando sua fluidez, consistên-
cia, viscosidade e aplicabilidade. Os 
ácidos graxos vegetais destilados são 
condicionadores que agregam valor 
às lecitinas, por atribuir-lhe melhor 
capacidade de inclusão. 

O domínio da destilação e do 
fracionamento dos ácidos graxos 
vegetais, selecionados a partir de fon-
tes alergênicas e não alergênicas, con-
vencionais ou não GMO, são exemplos 
de agregação de valor às commodities 
brasileiras, permitindo a participação 
do Brasil nos mais exigentes merca-

dos oleoquímicos internacionais. O 
domínio dos ácidos graxos destilados 
vegetais e de seus mecanismos de rea-
ção são, também, pressupostos para 
a obtenção de moléculas inovadoras.

Benefícios percebidos com a apli-
cação das lecitinas são confirmados e 
potencializados com o uso dos moder-
nos ésteres emulsificantes derivados 
dos ácidos graxos vegetais. Uma ver-
dadeira transposição da literatura aca-
dêmica para os processos industriais 
leva à obtenção de emulsificantes de 
elevada tecnologia, que otimizam 
custos e dosagens ao mesmo tempo 
que minimizam e eliminam efeitos 
adversos. 

O estudo do efeito das lecitinas e 
de suas interações com substâncias 
presentes nas formulações dos alimen-
tos é precursor e base fundamental 
para o desenvolvimento e aplicação 
dos ésteres emulsificantes. Neste 
sentido, o domínio da ciência e da 
tecnologia avança com a concepção, 
desenvolvimento, manufatura e pu-
rificação de novas moléculas, com 
composições, cadeias, estruturas e 
reatividades controladas, produzidas 
em escala industrial. 

O emprego destes modernos emul-
sificantes contribui para que os efeitos 
de aeração, estabilidade, tolerância, 
maciez e elasticidade sejam obtidos 
de forma mais previsível e controlada, 
o que parece ser imprescindível para 
produção de pães, bolos e correlatos 
em escala, seja numa das mais de 60 
mil padarias artesanais brasileiras, ou 
na indústria de panificação.
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• Possibilita grandes produções em 
operação contínua.

• As propriedades dos produtos são 
mantidas com mais eficiência.

• Possibilita a utilização de produtos 
sensíveis ao calor. 

Os principais ingredientes encapsu-
lados para panificação e seus benefícios:

INGREDIENTE FAMÍLIA APLICAÇÃO PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Ácido sórbico Conservante Pães Reduz o uso de fermento biológico 
e/ ou tempo de fermentação, melho-
rando as características organolépti-
cas do produto fi nal.Propionato de 

cálcio Conservante Pães

Ácido ascórbico Melhorador de 
farinha

Pães de Longa 
Fermentação O ativo pode ser liberado no forno ou 

durante a fermentação melhorando os 
processos de longa fermentação.Azodicarbona-

mida
Melhorador de 
farinha

Pães de Longa 
Fermentação

Bicarbonato de 
sódio

Fermento 
químico Bolos

Reduz a quantidade utilizada, manten-
do um bom volume fi nal e textura, sem 
interagir com outros ingredientes.Pirofosfato ácido 

de sódio
Fermento 
químico Bolos

CONSERVANTES
Os conservantes como ácido sórbico, 

propionato de cálcio ou de sódio, são 
amplamente utilizados em produtos de 
panificação e confeitaria, como pães, 
bolos, muffins, etc., para aumentar a 
vida de prateleira. Porém, o uso de con-
servantes diretamente na massa podem 
acarretar em alguns problemas. A adi-
ção de um conservante não encapsu lado 
pode modificar o equilíbrio de alguns 
ingredientes da receita, afetando o 
pH da massa,  o que pode modificar o 
desempenho de outros ingredientes, 
interferindo por exemplo, no processo 
de fermentação e atrasando a ação da 
levedura. Por isso, podemos destacar 
algumas vantagens da microencapsu-
lação dos conservantes, como proteger 
a ação deles durante o processamento 
da massa para que não interfiram na 
formação da rede de glúten e na ação 
do fermento, sendo liberado somente 
durante o assamento do pão. Com isso, 
é possível diminuir a quantidade de fer-
mento utilizada ou reduzir o tempo de 
fermentação, melhorando a qualidade 
do produto final e diminuído os custos 
do processo.

AGENTES OXIDANTES

O uso de agentes oxidantes de 
farinha encapsulados também apresen-
ta grandes vantagens em relação ao 
uso direto do ingrediente. A adição de 
ácido ascórbico, por exemplo, provoca 
uma reação rápida em meio aquoso e 

na presença de oxigênio, ou seja, no 
inicio do batimento da massa. Para 
alcançar melhores resultados é neces-
sário utilizar uma maior quantidade do 
ingrediente. Quando utilizamos o pro-
cesso de microencapsulação, é impor-
tante utilizar uma combinação para um 
melhor aproveitamento do ingrediente, 
ou seja, 50% do ingrediente direto e 
50% do ingrediente encapsulado. A 
microencapsu lação irá impedir a li-
beração de ácido ascórbico apenas na 
massa e uma parte dele irá reagir na 
etapa de fermentação e forneamento, 
resultando em pães com melhor salto 
de forno, melhor textura e crosta mais 
uniforme. 

Além disso, a utilização de diferen-
tes agentes oxidantes em uma mesma 
formulação conferem benefícios não 
propiciados quando usados separada-
mente. Esse mesmo efeito pode ser 
observado quando utilizamos esses 
ingredientes encapsulados onde o 
efeito sinérgico alcançado a partir da 
combinação do ácido ascórbico com 
azodicarbonamida, reduzindo conside-
ravelmente a quantidade adicionada. 
A ação oxidante ocorre de forma mais 

estável e ao longo das diversas fases do 
processo de panificação (batimento da 
massa, fermentação e assamento).

CONCLUSÃO
Apesar da grande variedade de in-

gredientes utilizados na panificação, 
ainda são poucos os encapsulados 
disponíveis no mercado. A tecnologia 
de microencapsulação é algo recente, 
mas está passando por uma fase de 
desenvolvimento de novos produtos e 
tecnologias. Com base nos resultados 
de inúmeros trabalhos, constatou-se 
que as técnicas de encapsulação podem 
proteger ingredientes com grande efi-
ciência, aumentando consideravelmen-
te sua estabilidade. Pode-se assumir 
que a encapsulação tem alto potencial 
para contribuir com a expansão do 
mercado de produtos com alto valor 
agregado.

SOBRE A PROZYN
A Prozyn trabalha constantemente 

para aprimorar suas tecnologias e pro-
cessos, com o objetivo de desenvolver 
soluções inovadoras que atendam as 
novas demandas e necessidades de 
mercado. Através da aplicação de bio-
ingredientes, suas soluções buscam 
otimizar processos, diminuir custos, 
além da constante melhoria na quali-
dade do produto final, agregando valor 
à cadeia produtiva.

Prozyn Indústria e Comércio Ltda.
Tel.: (11) 3732-0000
www.prozyn.com.br

EMULSIFICANTES 
APLICADOS EM 
PANIFICAÇÃO E 
CONFEITARIA

Os emulsificantes constituem o 
principal núcleo de microingredientes 
utilizados na panificação, em função 
de sua plena e pronta capacidade de 
promover e estabilizar a interação 
entre os mais diversos constituintes 
da formulação, de modular o processo 
de fabricação do alimento e de definir 
aspectos físicos e sensoriais essenciais 
à qualidade do produto final.

Mesmo sem perceber, um padeiro 
artesão dos primórdios da história já 
usava emulsificantes e técnicas de 
emulsão, ao incorporar em suas recei-
tas certos ingredientes e ao manipular 
o processo, desenvolvendo a massa, 
controlando as etapas de fermenta-
ção, aerando-a e reforçando-a quando 
oportuno.

Os emulsificantes tornam “pos-
sível a formação ou manutenção de 
uma mistura uniforme de duas ou 
mais fases imiscíveis no alimento” 
(ANVISA, 2009). Esta capacidade de 
agrupar substâncias, inicialmente sem 
afinidade, é o princípio básico da esta-
bilização por emulsão. Lembremos do 
exemplo do professor de bioquímica, 
que ao desenhar um Becker com água 
e óleo sobrenadante, explica o efeito 
da hipotética lecitina de soja adicio-
nada ao meio, que formaria micelas, 
dispersando esta nova “molécula” de 
forma homogênea e estável. 

Há muito, a ciência percebeu que 
interação entre água e lipídeos não 
é a única nem a principal ação dos 
emulsificantes. Nos complexos lipo-
proteicos, por exemplo, estabelecem 
interfaces entre proteínas, lipídeos e 

água. A relação entre carboidratos e 
água, como na estabilização da água 
na amilose, representa um modelo 
não menos complexo. Unir múltiplas 
substâncias imiscíveis e estabilizar o 
“coloide” formado, dando-lhe tole-
rância para suportar os humores dos 
processos de manufatura, da cadeia de 
distribuição, do shelf life e do compor-
tamento de consumo, resume a ação 
dos emulsificantes.

As lecitinas (E322) têm papel 
importante na evolução e no uso dos 
emulsificantes. Estes fosfolipídios, 
ainda largamente utilizados na indús-
tria de alimentos, dão estabilidade e 
fluidez aos chocolates, aeração aos 
sorvetes, perfeita dissolução do leite 
em pó e achocolatados em água fria, 
conferem maciez em pães e bolos, 
estabilizam as massas dos biscoitos 
e agem, também, como desmoldante 
pós cocção. 

Para potencialização do uso das 
lecitinas são aplicadas substâncias 
que as condicionam e as estabilizam, 
controlando sua fluidez, consistên-
cia, viscosidade e aplicabilidade. Os 
ácidos graxos vegetais destilados são 
condicionadores que agregam valor 
às lecitinas, por atribuir-lhe melhor 
capacidade de inclusão. 

O domínio da destilação e do 
fracionamento dos ácidos graxos 
vegetais, selecionados a partir de fon-
tes alergênicas e não alergênicas, con-
vencionais ou não GMO, são exemplos 
de agregação de valor às commodities 
brasileiras, permitindo a participação 
do Brasil nos mais exigentes merca-

dos oleoquímicos internacionais. O 
domínio dos ácidos graxos destilados 
vegetais e de seus mecanismos de rea-
ção são, também, pressupostos para 
a obtenção de moléculas inovadoras.

Benefícios percebidos com a apli-
cação das lecitinas são confirmados e 
potencializados com o uso dos moder-
nos ésteres emulsificantes derivados 
dos ácidos graxos vegetais. Uma ver-
dadeira transposição da literatura aca-
dêmica para os processos industriais 
leva à obtenção de emulsificantes de 
elevada tecnologia, que otimizam 
custos e dosagens ao mesmo tempo 
que minimizam e eliminam efeitos 
adversos. 

O estudo do efeito das lecitinas e 
de suas interações com substâncias 
presentes nas formulações dos alimen-
tos é precursor e base fundamental 
para o desenvolvimento e aplicação 
dos ésteres emulsificantes. Neste 
sentido, o domínio da ciência e da 
tecnologia avança com a concepção, 
desenvolvimento, manufatura e pu-
rificação de novas moléculas, com 
composições, cadeias, estruturas e 
reatividades controladas, produzidas 
em escala industrial. 

O emprego destes modernos emul-
sificantes contribui para que os efeitos 
de aeração, estabilidade, tolerância, 
maciez e elasticidade sejam obtidos 
de forma mais previsível e controlada, 
o que parece ser imprescindível para 
produção de pães, bolos e correlatos 
em escala, seja numa das mais de 60 
mil padarias artesanais brasileiras, ou 
na indústria de panificação.
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Os padeiros das charmosas e 
caracte rísticas padarias das ruas brasi-
leiras acessam os emulsificantes atra-
vés dos melhoradores ou reforçadores 
de panificação, que são misturas, com 
dosagens facilitadas e padronizadas, 
normalmente constituídas por um ou 
mais emulsificantes, enzimas, ácido 
ascórbico e oxidantes, em meio a veí-
culos como amidos, óleos ou mesmo 
água. Tais produtos são elaborados 
por uma forte e moderna indústria de 
melhoradores, muito atenta às par-
ticularidades do mercado brasileiro 
de panificação, único no mundo em 
seu modelo de negócios e portfólio 
de produtos.

A indústria de panificação brasilei-
ra, de vigoroso crescimento na última 
década, atua num mercado não menos 
peculiar. Com processos e produtos 
dos mais diversos, esta indústria no 
Brasil tem características próprias, 
diferentes do modelo em série norte- 
americano, do “semiartesanal” euro-
peu, e em quase nada parecido com os 
de nossos vizinhos latino-americanos.

Nossa indústria de pães tanto 
acessa os emulsificantes de forma 
isolada (single product), como faz 
uso dos sistemas (compounds), alguns 
desenvolvidos para atender demandas 
típicas de nosso mercado, decorrentes 
do cenário do trigo, de nossa extensão 
continental, de nosso(s) clima(s), 
e de aspectos valorizados e hábitos 
de consumo dos brasileiros em cada 
canto do país.

Convenciona-se dividir os emul-
sificantes, quando aplicados na for-
mulação de produtos de panificação 
e confeitaria, em quatro grandes 
grupos: condicionadores, amaciantes, 
aerantes e desmoldantes, de acordo 
com o principal efeito promovido pela 
substância. De certo, um emulsifican-
te condicionador também promove 
maciez e vice-versa, desta forma, a 
classificação proposta definiria grupos 
de emulsificantes pelo principal, e não 
único, atributo de sua aplicação.

EMULSIFICANTES 
CONDICIONADORES

Caracterizam-se por forte intera-
ção com as proteínas, promovendo 

novos pontos de ligação inter e in-
tramolecular na malha polipeptídica 
e entre a estrutura de aminoácidos e 
outros constituintes da farinha de tri-
go e da formulação, como os lipídeos, 
carboidratos e água.

O termo condicionador deriva da 
capacidade que certos emulsificantes 
têm de modelar a estrutura proteica, 
fortalecendo-a e estabilizando-a, au-
mentando sua tolerância às agressões 
sofridas durante os processos. 

Ligações intermediadas pelos 
emulsificantes condicionadores, entre 
os aminoácidos de uma mesma pro-
teína, entre moléculas de diferentes 
proteínas e entre a malha proteica e 
outros compostos e estruturas, como 
as dos polissacarídeos, amiláceos ou 
não, em suas diversas conformações 
da hidratação e intumescimento à 
pós-gelatinização, atuam fortalecen-
do, como se maximizassem a rede de 
glúten, formando um “tecido” único, 
como de uma colcha de retalhos 
adequadamente costurada.

Esta capacidade dos emulsifican-
tes condicionadores de ligarem-se às 
proteínas e estas a outros compostos 
é o que explicaria sua performance no 
ajuste do desenvolvimento do glúten, 
na capacidade de incorporação de 
água e de ar na massa, no aumento de 
sua tolerância aos processos térmicos 
e mecânicos, resultando em pães com 
melhor conformação física e volume.

Apesar de praticamente elimina-
do da panificação europeia e norte-
americana, o principal emulsificante 
condicionador usado na panificação 
brasileira é o poli-
sorbato 80 (monoo-
leato de polioxieti-
leno 20 sorbitano, 
E433), encontra-
do como principal 
elemento da maio-
ria das fórmulas 
dos melhoradores 
de panificação e 
de certas pré-mis-
turas.

Seu grande po-
der condicionador, 
associado ao per-
fil médio do trigo 
usado no Brasil e 

às condições dos processos da panifi-
cação brasileira seriam a sustentação 
de sua aplicação. Se na Europa e 
Estados Unidos sua ampla substitui-
ção se deu por outros emulsificantes 
clássicos como o DATEM (ésteres de 
ácido tartárico diacetilado com mono 
e diglicerídeos, E472e) e enzimas, ou 
coquetéis enzimáticos à base de lipa-
ses, no Brasil o uso de alternativas ao 
polisorbato 80 ainda engatinha. Talvez 
porque, para o desenvolvimento de 
substitutos eficientes, seria necessário 
conhecimento das peculiaridades de 
nossa panificação e o enfoque priori-
tário na criação de moléculas custo-
mizadas para a solução do conjunto 
de demandas específicas do mercado 
brasileiro.

SUBSTITUTOS VEGETAIS 
DE POLISORBATO 80

Não apenas a performance pana-
deril seria atributo validador de um 
eventual substituto do polisorbato 80. 
Até o aspecto físico, que parecia ser 
um obstáculo à aplicação deste emul-
sificante líquido, precisaria ser mime-
tizado para perfeita substituição. 
Estudiosos do mercado brasileiro 
de panificação atestam que melho-
radores grumosos, com aspecto 
oleoso, denotariam percepção 
de concentração e força 
do produto. Outrossim, 
muitos processos de pro-
dução de melhoradores 
e pré-misturas foram 

concebidos para utilização do ingre-
diente líquido.

Recentemente lançado o éster 
vegetal substituto de polisorbato 80, 
de exclusiva aplicação em produtos 
de panificação, foi concebido com 
aspectos físicos e funcionais similares 
aos da referência, sendo líquido, com 
equivalentes padrões de viscosidade, 
densidade, e com robusta performan-
ce, tolerante às variações da qualidade 
do trigo, das receitas e dos processos.

Assim como o polisorbato 80, o 
DATEM é um forte condicionador, 
que molda o glúten e sua relação com 
outros compostos presentes na massa. 
Ao estabilizar complexos lipoproteicos 
e a relação destes com carboidratos, 
modifica a plasticidade da massa, 
permitindo, por exemplo, redução do 
teor de gorduras usadas na produção 
de biscoitos.

Um caso particular dos condiciona-
dores é o dos lactilatos SSL e CSL (esta-
roil-2-lactil lactato de sódio e de cálcio, 
E481 e E482, respectivamente). Estes, 
apesar de promoverem considerável 
condicionamento, não são tão potentes 
quanto o DATEM na interação com as 
proteínas, mas destacam-se por uma 
maior afinidade, também, com os 
polissacarídeos, em especial com a 
amilose. Seu ambíguo comportamento 
como condicionador e amaciante 
levam-nos a serem classificados por 
muitos como “emulsificantes de 
poder misto”. Esta característica faz 
com que sejam largamente usados na 
produção de massas alimentícias, além 
de pães e biscoitos, por ajustarem a 
resistência e agregação proteica e 
modelarem a gelatinização do amido.

O CSL tem ampliado sua partici-
pação no market share dos lactilatos 
muito provavelmente em virtude do 
crescente controle e restrição aos 
níveis de sódio nos alimentos. Além 
disso, é sutilmente menos higroscó-
pico e tem maior ponto de fusão em 
relação ao SSL, minimizando a tendên-
cia à compactação e empedramento, 
característica inerente à natureza 
química destas moléculas. Além de 
privilegiar o uso da versão cálcio 
(CSL), recomenda-se o controle de 
umidade e temperatura no transporte 
e armazenamento. 

Alguns lactilatos comerciais são 
também adicionados de agentes 
“anticaking”, como carbonato de 
cálcio, dióxido de silício e fosfato tri-
cálcico. Outro artifício encontrado no 
mercado é o da produção de lactilatos 
com menor poder emulsificante, por 
ser esta característica diretamente 
proporcional à tendência ao empedra-
mento. Os que assim fazem privilegiam 
a prevenção do empedramento contra 
a eficiência do lactilato. Modernas 
técni cas permitem minimizar o risco 
do empedramento, pela melhor se-
leção das fontes vegetais dos ácidos 
graxos e pelo adequado perfil croma-
tográfico, sem prejuízo à performance.

EMULSIFICANTES 
AMACIANTES

Caracterizam-se pela forte inte-
ração com os carboidratos, especial-
mente com a amilose, enovelando-se a 
esta num complexo helicoidal estável, 
que equaliza a relação do polissaca-
rídeo com a água, modelando suas 
transformações físicas, desde o intu-
mescimento, à conformação espacial 
e volume, tempos e temperaturas de 
gelatinização e retrogradação, até 
a consistência do gel formado e sua 
capacidade de expansão.

Também têm forte afinidade com 
os lipídeos presentes na farinha ou 
adicionados às receitas, melhorando 
sua distribuição na massa, de forma 
homogênea, equânime. Isto, por si, 
permitiria a minimização da dosagem 
de gorduras nas receitas, sem perda de 
aspectos de plasticidade da massa, ou 
de suavidade e elasticidade dos pães, 
prolongando suas características físi-
cas de frescor ao longo do shelf life.

Quando alguém aperta um pão de 
forma, por exemplo, e espera que ele 
volte à sua conformação original abre 
a oportunidade de uso dos emulsifi-
cantes amaciantes, como os mono-
glicerídeos e diglicerídeos de ácidos 
graxos (E471) que, ao manterem a 
amilose hidratada e formarem micelas 
com os lipídeos, conferem “memória” 
aos pães, por dotarem suas estruturas 
de resiliência e suavidade ao mesmo 
tempo.

Os monoglicerídeos destilados se 

destacam na categoria dos emulsi-
ficantes amaciantes. O processo de 
destilação molecular maximiza a con-
centração do monoéster obtido, por 
exemplo, na reação de esterificação da 
glicerina com ácidos graxos, podendo 
chegar a índices maiores de 95% de 
pureza. A tecnologia de destilação 
molecular, com baixo stress térmico, 
para concentração de monoglicerídeos 
foi implementada no Brasil há apenas 
10 anos. De forma objetiva, a detenção 
desta tecnologia permite o Brasil par-
ticipar como player global do mercado 
dos emulsificantes de elevada quali-
dade, concentração e performance, 
agregando valor à cadeia oleoquímica, 
promovendo a exportação não apenas 
dos óleos vegetais, mas de produtos 
muito específicos a partir deles obti-
dos, ao tempo em que minimizam a 
demanda por importação destes itens.

Os monoglicerídeos destilados têm 
sua performance elevada quando são 
convenientemente hidratados, com-
pondo os conhecidos “mono-hidratos”, 
que se configuram com volumes cen-
tenas de vezes maior que a original, 
aumentando a superfí cie de contato 
e a capacidade de formar emulsões 
estáveis e eficientes. Os panetones são 
o melhor exemplo da aplicação dos 
mono-hidratos: como ter um produto 
com miolo macio, elástico, com boa 
estrutura aerada-filamentada e com 
shelf life de mais de 6 meses? Uma boa 
farinha de trigo, glúten, técnicas de 
condução da fermentação, embalagem 
adequada, são algumas respostas so-
madas à aplicação de mono-hidratos, 
ingredientes fundamentais para os 
panetones industriais.

EMULSIFICANTES 
AERANTES

Caracterizam-se pelo poder de 
propulsionar o volume, a partir da 
formação de estruturas capazes de 
agregar e aprisionar ar e outros gases 
nas massas, em micro alvéolos, fina 
e uniformemente distribuídos, resul-
tando em massas aeradas e de baixa 
densidade.

A principal aplicação se dá em 
produtos de confeitaria, como os 
bolos e correlatos. do pão de ló ao 
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concebidos para utilização do ingre-
diente líquido.

Recentemente lançado o éster 
vegetal substituto de polisorbato 80, 
de exclusiva aplicação em produtos 
de panificação, foi concebido com 
aspectos físicos e funcionais similares 
aos da referência, sendo líquido, com 
equivalentes padrões de viscosidade, 
densidade, e com robusta performan-
ce, tolerante às variações da qualidade 
do trigo, das receitas e dos processos.

Assim como o polisorbato 80, o 
DATEM é um forte condicionador, 
que molda o glúten e sua relação com 
outros compostos presentes na massa. 
Ao estabilizar complexos lipoproteicos 
e a relação destes com carboidratos, 
modifica a plasticidade da massa, 
permitindo, por exemplo, redução do 
teor de gorduras usadas na produção 
de biscoitos.

Um caso particular dos condiciona-
dores é o dos lactilatos SSL e CSL (esta-
roil-2-lactil lactato de sódio e de cálcio, 
E481 e E482, respectivamente). Estes, 
apesar de promoverem considerável 
condicionamento, não são tão potentes 
quanto o DATEM na interação com as 
proteínas, mas destacam-se por uma 
maior afinidade, também, com os 
polissacarídeos, em especial com a 
amilose. Seu ambíguo comportamento 
como condicionador e amaciante 
levam-nos a serem classificados por 
muitos como “emulsificantes de 
poder misto”. Esta característica faz 
com que sejam largamente usados na 
produção de massas alimentícias, além 
de pães e biscoitos, por ajustarem a 
resistência e agregação proteica e 
modelarem a gelatinização do amido.

O CSL tem ampliado sua partici-
pação no market share dos lactilatos 
muito provavelmente em virtude do 
crescente controle e restrição aos 
níveis de sódio nos alimentos. Além 
disso, é sutilmente menos higroscó-
pico e tem maior ponto de fusão em 
relação ao SSL, minimizando a tendên-
cia à compactação e empedramento, 
característica inerente à natureza 
química destas moléculas. Além de 
privilegiar o uso da versão cálcio 
(CSL), recomenda-se o controle de 
umidade e temperatura no transporte 
e armazenamento. 

Alguns lactilatos comerciais são 
também adicionados de agentes 
“anticaking”, como carbonato de 
cálcio, dióxido de silício e fosfato tri-
cálcico. Outro artifício encontrado no 
mercado é o da produção de lactilatos 
com menor poder emulsificante, por 
ser esta característica diretamente 
proporcional à tendência ao empedra-
mento. Os que assim fazem privilegiam 
a prevenção do empedramento contra 
a eficiência do lactilato. Modernas 
técni cas permitem minimizar o risco 
do empedramento, pela melhor se-
leção das fontes vegetais dos ácidos 
graxos e pelo adequado perfil croma-
tográfico, sem prejuízo à performance.

EMULSIFICANTES 
AMACIANTES

Caracterizam-se pela forte inte-
ração com os carboidratos, especial-
mente com a amilose, enovelando-se a 
esta num complexo helicoidal estável, 
que equaliza a relação do polissaca-
rídeo com a água, modelando suas 
transformações físicas, desde o intu-
mescimento, à conformação espacial 
e volume, tempos e temperaturas de 
gelatinização e retrogradação, até 
a consistência do gel formado e sua 
capacidade de expansão.

Também têm forte afinidade com 
os lipídeos presentes na farinha ou 
adicionados às receitas, melhorando 
sua distribuição na massa, de forma 
homogênea, equânime. Isto, por si, 
permitiria a minimização da dosagem 
de gorduras nas receitas, sem perda de 
aspectos de plasticidade da massa, ou 
de suavidade e elasticidade dos pães, 
prolongando suas características físi-
cas de frescor ao longo do shelf life.

Quando alguém aperta um pão de 
forma, por exemplo, e espera que ele 
volte à sua conformação original abre 
a oportunidade de uso dos emulsifi-
cantes amaciantes, como os mono-
glicerídeos e diglicerídeos de ácidos 
graxos (E471) que, ao manterem a 
amilose hidratada e formarem micelas 
com os lipídeos, conferem “memória” 
aos pães, por dotarem suas estruturas 
de resiliência e suavidade ao mesmo 
tempo.

Os monoglicerídeos destilados se 

destacam na categoria dos emulsi-
ficantes amaciantes. O processo de 
destilação molecular maximiza a con-
centração do monoéster obtido, por 
exemplo, na reação de esterificação da 
glicerina com ácidos graxos, podendo 
chegar a índices maiores de 95% de 
pureza. A tecnologia de destilação 
molecular, com baixo stress térmico, 
para concentração de monoglicerídeos 
foi implementada no Brasil há apenas 
10 anos. De forma objetiva, a detenção 
desta tecnologia permite o Brasil par-
ticipar como player global do mercado 
dos emulsificantes de elevada quali-
dade, concentração e performance, 
agregando valor à cadeia oleoquímica, 
promovendo a exportação não apenas 
dos óleos vegetais, mas de produtos 
muito específicos a partir deles obti-
dos, ao tempo em que minimizam a 
demanda por importação destes itens.

Os monoglicerídeos destilados têm 
sua performance elevada quando são 
convenientemente hidratados, com-
pondo os conhecidos “mono-hidratos”, 
que se configuram com volumes cen-
tenas de vezes maior que a original, 
aumentando a superfí cie de contato 
e a capacidade de formar emulsões 
estáveis e eficientes. Os panetones são 
o melhor exemplo da aplicação dos 
mono-hidratos: como ter um produto 
com miolo macio, elástico, com boa 
estrutura aerada-filamentada e com 
shelf life de mais de 6 meses? Uma boa 
farinha de trigo, glúten, técnicas de 
condução da fermentação, embalagem 
adequada, são algumas respostas so-
madas à aplicação de mono-hidratos, 
ingredientes fundamentais para os 
panetones industriais.

EMULSIFICANTES 
AERANTES

Caracterizam-se pelo poder de 
propulsionar o volume, a partir da 
formação de estruturas capazes de 
agregar e aprisionar ar e outros gases 
nas massas, em micro alvéolos, fina 
e uniformemente distribuídos, resul-
tando em massas aeradas e de baixa 
densidade.

A principal aplicação se dá em 
produtos de confeitaria, como os 
bolos e correlatos. do pão de ló ao 
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brawnie, a composição e a dosagem 
dos emulsificantes aerantes se ajusta 
de acordo com a densidade necessária 
à massa crua e com aspectos físicos 
desejados no produto final, se mais 
aerado ou denso, se mais volumoso ou 
com pacto. A textura também é forte-
mente influenciada pela aplicação dos 
emulsificantes aerantes, como conse-
quência das micelas formadas com os 
lipídeos, da interação com as proteínas 
e da complexão com polissacarídeos.

Como fazer bolos numa única eta-
pa de batimento, sem ter que formar 
previamente um creme com a gordura 
e o açúcar e sem ter que bater a clara 
em neve? Os emulsificantes aerantes 
são parte da explicação do sistema 
All-In para elaboração de bolos, usa-
do tanto na indústria, quanto nas 
padarias ou em nossos lares, através 
das misturas para o preparo de bolos. 
Isto porque os emulsificantes aerantes 
emulsionam as gorduras, formam e es-
tabilizam a espuma, complexam-se ao 
amido, e assim estabilizam o filme la-
melar, tornando-o estável e resistente 
às tensões mecânicas, ao crescimento 
do volume pelos gases da fermentação 
e à ruptura pela presença de cristais 
(açúcar, sal e microingredientes, por 
exemplo). 

Os emulsificantes aerantes são 
aplicados após sua ativação, por 
exemplo em meio aquoso, em com-
posições equilibradas, compostas por 
monoglicerídeos destilados e outros 
ésteres emulsificantes, como o PGA e 
PGE (ésteres de poliglicerol e ácidos 
graxos, E475), PGMS e PGME (ésteres 
de propilenoglicol e ácidos graxos, 
E477), SMS (monoestearato de sor-
bitana, E491), ACETEM (ésteres de 
ácido acético e ácidos graxos, E472a) 
e o LACTEM (ésteres de ácido láctico 
e ácidos graxos, E471b).

Após ativação o gel ou o hidrato 
formado estaria pronto para aplicação, 
agindo como propulsor de volume das 
massas já durante o batimento. Chan-
tilly vegetal e sorvetes talvez sejam os 
melhores exemplos da capacidade de 
incorporação de gases e distribuição 
uniforme e estável em microalvéolos.

Os emulsificantes aerantes são 
normalmente acessados através dos 
compounds formados pelos monogli-

cerídeos e ésteres aerantes, sejam eles 
na forma de gel ou hidrato, ou em pó 
quando os compounds são submetidos 
a processos de secagem por extrusão 
ou spray dryer. Gorduras emulsiona-
das também são veículos, em escala 
comercial, dos ésteres aerantes.

Enquanto os géis e hidratos só 
podem ser aplicados no momento de 
batimento das massas dos bolos e cor-
relatos, as versões em pó e as gorduras 
emulsionadas podem também ser 
usadas na composição de pré-misturas.

EMULSIFICANTES 
DESMOLDANTES

Caracterizam-se por formar um 
microfilme que minimiza a aderência 
do produto à superfície de cocção. Os 
emulsificantes são usados na compo-
sição de desmoldantes por permitirem 
a formação de emulsões estáveis, ao 
mesmo tempo que reduzem e contro-
lam a viscosidade do óleo utilizado 
no sistema. Assim minimizam a se-
paração de fases, prolongam o shelf 
life do desmoldante e melhoram sua 
aplicabilidade.

O PGPR (poliricinoleato de poli-
glicerol, E476) é o mais efetivo éster 
emulsificante utilizado nas formula-
ções dos desmoldantes. Sua aplicação 
mais nobre talvez seja na produção de 
chocolates quando, além de estabilizar 
as emulsões formadas, regula a viscosi-
dade e a fluidez, permite minimização 
dos teores de gorduras e contribui 
para a minimização do “fat bloom”. 
O PGPR também é importante para 
a produção de margarinas e cremes 
vegetais, especialmente às de baixo 
conteúdo de lipídeos.

Enquanto as soluções desmoldan-
tes são aspergidas nas superfícies de 
cocção, nas formas e assadeiras por 
exemplo, emulsificantes podem ser 
aplicados na própria formulação dos 
alimentos, como no uso de lecitinas 
na produção de biscoitos. Mono e digli-
cerídeos especialmente desenvolvidos 
para este fim, o próprio PGPR e o ACE-
TEM são utilizados por agirem lubri-
ficando a massa e, por consequência, 
reduzindo a aderência às superfícies de 
assamento. O ACETEM também tem 
a propriedade de formar barreiras de 

umidade minimizando a migração de 
água, como de certos recheios para a 
massa cozida.

EXCLUSIVA ORIGEM 
VEGETAL, NÃO GMO E 
NÃO ALERGÊNICO

Segurança alimentar e responsa-
bilidade socioambiental são questões 
que permeiam e determinam a rotina 
do mercado de alimentos e não seria 
diferente para a panificação, também 
sensível às tendências, demandas, 
res t r ições  e  regu lamentações 
pertinentes a estes temas.

Se inicialmente a opção por pro-
duzir ésteres emulsificantes a partir 
de fontes vegetais se dava pela inser-
ção em cadeias produtivas renováveis 
e de menor impacto ambiental e pela 
minimização da susceptibilidade ao 
empedramento, a alimentação vegeta-
riana e a vegana, por exemplo, criam 
definitivas restrições aos emulsifican-
tes obtidos por meio de ácidos graxos 
e glicerina de origem animal.  

Mesmo no espectro dos emulsifi-
cantes vegetais restrições alimentares 
determinam a necessidade de perfeita 
segregação dos produtos, desde a sua 
originação, seja por uma preferência 
ou exigência de origem não GMO, ou 
frente às novas normas de composi-
ção e rotulagem dos alimentos que 
eventualmente contenham elementos 
alergênicos, ou sejam obtidos a partir 
de matérias-primas que contenham 
eventuais alergênicos.

* Divanildo Carvalho Junior é 
gerente de Desenvolvimento Técnico 
e Comercial da SGS Microingredients.
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Tel.: (42) 3219-2700
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A Unidade de Negócios Nutrição Humana tem uma linha completa de ingredientes 
e diversas soluções com vitaminas e minerais que são essenciais para sua quali-
dade de vida.
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UMA LINHA COMPLETA DE
INGREDIENTES PARA O SEU LATICÍNIO.

• Pré-misturas de Vitaminas e Minerais.
• Edulcorantes: Aspartame, Acessulfame-k, Dextrose Anidra, 

Estévia, Sacarina Sódica,
• Sorbitol e Sucralose.
• Conservantes: Ácido Sórbico e Sorbato de Potássio.
• Estabilizantes: Citrato de Sódio e Goma Xantana.
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